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РОЛЯТА НА УЧЕНИТЕ ОТ БАН ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ*
Мила Сантова

Ключови думи: Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, експерти от Българската академия на науките

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
(Конвенция 2003), приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17
октомври 2003 г., по смисъла на разпоредбите в своя чл. 34 влиза в сила на
20 април 2006 г.1 От 27 до 29 юни 2006 г. в зала XII на централата на ЮНЕСКО в
Париж се провежда първата сесия на нейната Генерална (Обща) асамблея2. Този
форум структурира за първи път органи и насочва към начини на функциониране на Конвенция 2003, следвайки нейната Глава II. Органи на Конвенцията.
Към юни 2006 г. 52 страни в света (в наши дни вече близо 200) са ратифицирали, приели или апробирали (приемане, утвърждаване или присъединяване съгласно българския превод) Конвенцията и са станали нейни държави-страни3.
Депозирала на 10 март 2006 г. пред генералния директор своите инструменти,
България се оказва 38-ата сред тях4. Конвенция 2003 е ратифицирана в страната
със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 26 януари 2006 г. (ДВ 2006/12).
Тя е издадена от Министерството на културата, обнародвана е в Държавен вестник (ДВ 2006/61) и е в сила в Република България от 10 юни 2006 г.5
Съобразно обстоятелството, че до 20 януари 2006 г. вече са депозирани 30
документа за приемане, утвърждаване или присъединяване, Конвенцията влиза в сила на 20 април 2006 г.6 Така се изпълняват заключителните разпоредби,
според които: „конвенцията влиза в сила три месеца след датата на депозиране
на тридесетия ратификационен документ или на тридесетия документ за приемане, утвърждаване или присъединяване, но само по отношение на тези държави, които са депозирали своите ратификационни документи или документи
* Настоящото изследване е по проект „Опазване на културното наследство – анализи,
документи, практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН 09/17
от 16.12.2016 г.
1
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf (17.10.2019).
2
За нея вж. Конвенция 2003: чл. 4.1 и http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=
17116&language=E (17.10.2019).
3
https://ich.unesco.org/fr/les-etats-parties-00024 (17.10.2020).
4
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=E (17.10.2019).
5
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf (17.10.2019).
6
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=E (17.10.2019).
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за приемане, утвърждаване или присъединяване до тази дата или по-рано. По
отношение на всяка друга държава-страна Конвенцията влиза в сила три месеца след датата на депозиране на нейния ратификационен документ или на
документа за приемане, утвърждаване или присъединяване“ (Конвенция 2003:
чл. 34). Макар и нашата страна да депозира своите инструменти около два месеца след първите 30 страни, тя се оказва в групата на държавите със статут на
държави-страни преди датата на провеждане на Първата генерална асамблея в
края на юни в Париж. По този начин България се включва като страна – членка на Конвенцията, в състава на участващите в този първи генерален форум
страни. Нещо повече – именно там страната ни е избрана за членка на първия
Междуправителствен комитет за НКН.
Разбира се, участието на страната ни в конституитивния форум на
ЮНЕСКО по Конвенция 2003 не е просто резултат от случайно съвпадение на
дати. До 2006 г. в България вече са осъществени дейности, говорещи за достатъчно активно българско присъствие в тази материя, осъществявано, от една
страна, от културната ни дипломация – Националната комисия за ЮНЕСКО,
и от друга – от експертизата на изследователи, фокусирани в БАН, и по-точно в съществуващия тогава като самостоятелна научна структура Институт за
фолклор7. Работещи в добро сътрудничество, тези два субекта предоставяха в
международното пространство компетентно участие в случващите се в края на
ХХ и началото на ХХІ в. процеси в областта на нематериалното културно наследство (НКН).
Тук ще припомня, че става въпрос за времето, в което международната
общност чрез дебати започна постепенно да формулира семантичното поле на
НКН, като всъщност генерално преформулира семантичното поле на схващаното като културно наследство изобщо, включвайки в неговото съдържаемо културни феномени (за които по-късно се прие обобщаващото название елементи),
субстанциално, коренно различни от онова, което до този момент бе предимно
схващано като такова – недвижими и движими материални паметници, артефак
ти. От своя страна това бе повод и за развитие, актуализиране и конкретизиране
на размислите върху субектите и обектите на наследството, върху това кое и как
точно следва да бъде опазвано и т.н.
Като следствие на стартирано от Боливия предложение през втората половина на 80-те години на ХХ в. ЮНЕСКО инициира международно експертно допитване по въпросите на фолклора (английска версия) и/или традиционната и народна култура (френска версия). Една от целите на това допитване
бе да се съгради панорамен поглед върху съдържанията, които различните
национални научни традиции влагат в това поле. Българската експертиза
(учени от Института за фолклор при БАН) се включи активно в този процес.
Перспективата за признаването на специално място на фолклора всред разпознаваното като културно наследство в този период вече ясно очертаваше и необ7
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ходимостта от много актуалните по това време интердисциплинарни подходи,
а учените от БАН, работещи по тези проблеми, можеха да предложат своя вече
съществуващ опит в това отношение, стъпвайки върху развиваната у нас теза
за фолклора като художествена система, а по-късно – като културна система
(Живков 1975: 111–146; Живков 1977: 252). Така например, изхождайки от постановката за системния характер на културата/фолклора, българската страна
тогава настояваше за включване в полето на протекция не само на традиционна
музика, танц, устни форми на изразяване и прочее, но и знанията и уменията,
свързани със занаятите – специфика, която по-късно намери място в текстовете
на Конвенция 2003 и в частност в чл. 2.2. Определение. Така се оказа, че фокусираните в БАН експертни капацитети „работят“ за Конвенция 2003, преди още
проблемът за нея да е дошъл пряко на дневен ред.
Като следствие от диалозите – експертни и в областта на международните
културни политики, обаче се стигна до много важна крачка, а именно появата
през 1989 г. на международно признатия документ Препоръка на ЮНЕСКО за
опазване на фолклора (Сантова 1990). В този документ за първи път международната общност чрез постигнато съгласие отстоява еднозначно формулираното схващане за културните стойности на фолклора и за необходимостта от
неговото опазване, макар и в пожелателен план.
Независимо от сложната политическа обстановка в края на 80-те и 90-те
години българската експертиза в областта на фолклора/нематериалното културно наследство продължава да е активна чрез участието си в международния
диалог. В началото и средата на 90-те години български учени от БАН са активни участници в организираните регионални срещи на експерти от Централна
и Източна Европа, провеждани в Стражице, Чехия. Това са експертни заседания, на които не само се дискутират теоретични и методологични аспекти,
отнасящи се до тази проблематика (например етичен код, комерсиализация и
др.), но и се заговаря все по-активно за необходимостта от Конвенция (Santova
1995; Сантова 1996; Santova 1997). По това време диалозите по този повод са в
началния си етап, но са активно поставяни и поддържани от българската академична експертиза. Именно тя със своя вече понатрупан опит и познания участва също в организираните през 90-те години от Секретариата на ЮНЕСКО
регионални срещи, обсъждащи приложението на Препоръката за опазване на
фолклора в различните страни8. Така в ранния етап на установяване на идеята
за опазване на НКН експертите от БАН в областта бяха активен участник в
общия път на страните – членки на ЮНЕСКО, довел по-късно до приемането
на Конвенция 2003.
Поради констатираното в различните национални научни традиции различно семантично съдържание в международен план се появиха идеята и настояването за замяна на термина фолклор и/или традиционна и народна култура (във
8
Българската страна участва в провелата се през септември 1999 г. във Велики
Новгород, Русия, регионална среща (Сантова 2000).
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френската версия) със семантично неутралния нематериално културно наследство (НКН). Два са основните международни форуми, които имат съществен
принос за такава промяна: единият е организираната от ЮНЕСКО през 1999 г.
във Вашингтон международна конференция на тема A Global Assessment of the
1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (вж.
Conférence), на която се взема решение да бъде задържан терминът „нематериално културно наследство“ вместо „фолклор“ (вж. L’élaboration). Другият е
организираната през март 2001 г. в Торино, Италия, кръгла маса, чиято цел е да
предложи оперативна дефиниция на термина нематериално културно наследство. Кръглата маса изработва нова дефиниция за НКН, свързваща го с „човешката креативност“9. Пътят пред нематериалното културно наследство
е открит!
На практика в тези процеси фокусираната в БАН българска експертиза по
въпросите на НКН взимаше и пряко, и непряко участие, разработваше както
методологически, така и проблеми, свързани с културните политики, а прилагането на експертизата притежаваше и международни, и национални параметри.
През 90-те години българските експерти с активната подкрепа на
Националната комисия за ЮНЕСКО започнаха да работят по мащабна задача,
наречена „Архив за автентични фолклорни балкански база данни“. По тяхна
инициатива бяха проведени съвещания с експерти от Балканския регион, беше
дискутиран и изработен специфичен софтуер и пр. Направеното, макар и по
различни причини да не доведе до формалното оформяне на самостоятелен
балкански архив, бе изключително полезно, тъй като залегна в основата на разработения Български национален регистър на НКН. Работата върху него, която
се осъществи през 2001–2002 г., съвпадна с окончателното оформяне на текстовете на самата Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство. В края на 2002 г. Регистърът бе официално припознат и приет от българската държава, представена от министъра на културата. Изпреварвайки с около
година приемането от ЮНЕСКО на Конвенция 2003, Българският национален
регистър на НКН (Сантова и кол. 2004) се оказа първи в Европа. Върху необходимостта от регистри в процедурите по опазване на НКН се настоява изрично в
чл. 12 на Конвенция 2003. Всъщност чрез създадения от академичните експерти
Национален регистър на НКН (inventaire – фр., inventory – англ.) в зората на
ХХІ в. България се оказа и една от първите страни в света, изпълнили поставяното от чл. 12 условие. А чрез работата на експертите от БАН по неговото
изготвяне страната се сдоби с важен инструмент за прилагане на Конвенция
2003. Днес регистърът и перспективата за неговото системно попълване са една
от основните културни политики на България в областта на НКН. Той е обнародван на официалната електронна страница на Министерството на културата
на Република България10.
9

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00015&categ=2002-1993 (17.10.2019).
http://www.treasures-bulgaria.com/ (17.10.2019).
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Националният регистър е систематизиран в няколко области (сфери), организиращи различни по тип културни дейности (Сантова и кол. 2004). Той е структуриран върху включването на елементи. Известно е, че вписаните в Българския
национален регистър на НКН елементи са изведени в „редове“ на типологично
равнище. Това означава, че ако например в област Х хорото У се играе в селата А,
В и С, то в регистъра за област Х е вписан на отделен ред елементът хоро У, а не
селата, в които това хоро се играе, или хората, които го изпълняват.
Спецификата на Националния регистър се състои в начина на включване
на човека. Ако се избере подход за конструиране на Регистъра, базиран върху
носителите, човекът е персонифициран: само този човек/ци като изпълнител/и
на само този елемент/и. При подхода, базиран върху елементите, човекът е малко или повече имперсонализиран – в центъра е елементът, а това значи и умението за неговото изпълнение, което може да се случи или се случва в изпълнение
от различни, отговарящи на съответните условия хора.
Във втория случай сред най-важните грижи на държавата за опазване на
НКН би била деликатната поддръжка на възможностите за предаване на умението с цел подготовка на хора (следващи поколения), които да са в състояние и
да отговарят на условията за изпълнението на елемента, разпознат от държавата
като важен чрез включването му в Регистъра.
Основна културна политика на България в областта на НКН
Националният регистър предоставя възможности за връзки с други културни политики на страната в областта на опазването на НКН, концептуално разработени от експертите от БАН и приети и прилагани от българската държава в
лицето на Министерството на културата. Ето някои от тях.
Присъствието на отделен елемент в Регистъра е условие за:
• участието на елемента в Националната система „Живи човешки съкровища – България“;
• вписването на елемента в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство;
• възможност за кандидатстване по програмите на Националния фонд
„Култура“, свързани с НКН, и в по широк план;
• елементът да бъде предложен от българската държава за вписване в
Световната представителна листа на ЮНЕСКО на елементи на НКН съгласно
утвърдените от Междуправителствения комитет и Генералната асамблея правила.
Другата основна културна политика на България в тази област е свързана с изготвянето от академичните експерти и установяването в страната чрез
дейността на Министерството на културата на Национална система „Живи
човешки съкровища“. Работещите в полето на НКН знаят, че титулът Живи
човешки съкровища (вж. Kit of the Convention) е заимстван от далекоизточни
практики. Като добавим и респекта към НКН, можем да констатираме, че при15

ликите свършват до тук. Тъй като разработеното от експертите предложение,
което страната официално прие, всъщност е разгърната практика за изграждане
на Национална представителна листа на елементи на НКН. И ако, както стана
дума, Регистърът е структуриран върху включването в него на елементи, то територия на носителите е Националната система „Живи човешки съкровища –
България“11. Както вече посочих, изграждането и попълването на Националната
система са другата основна за страната културна политика, концептуално и методологически разработена от академичните експерти и приета и приложена от
държавата в лицето на Министерството на културата.
Би могло лесно да се констатира, че двете основни културни политики на
страната в областта на НКН взаимно се допълват, обхващайки с действието си
цялостния цикъл на създаване и съществуване на НКН чрез връзката създател –
елемент. Националната система стартира като пилотен проект за Националната
програма в края на 2007 г. По нея през юни 2008 г. на национално равнище
бяха излъчени първите пет кандидатури, които са първите пет вписвания в
Националната представителна листа на елементи на НКН (Георгиева 2008:
188–190)12. Националната система „Живи човешки съкровища – България“
предполага възможност през две години в страната да се реализират номинации
в областта на НКН, извършвани основно от читалищата, регионалните музеи и
със съдействието на местните структури в областта на културата. Българската
система се базира на едноименния пилотен проект на ЮНЕСКО, но притежава и свои специфики. Сред най-съществените е именно фактът, че нейните
провеждани през две години сесии водят до вписвания в Националната представителна листа на елементи на НКН. Съгласно утвърдените правила предлаганите кандидатури следва да са за елементи, вече вписани в Националния
регистър на НКН. В специално подготвените от експертите формуляри за кандидатстване има специална графа, изискваща изрично вписването на областта
(сферата) съгласно Националния регистър на НКН, в параметрите на която се
предлага съответната кандидатура.
В границите на системата се осъществяват два кръга на селекция – регио
нални и национален. Първият води до отсяването на 28 кандидатури, отговарящи на 28-те административни области на страната (възприемането на това
деление е с цел да бъдат облекчени процедурите по координация на национално
равнище). Следва вторият кръг, който определя 5 кандидатури, които се вписват
в Националната представителна листа на елементи на НКН. Връчването на
дипломи на селектираните пет елемента е съпроводено от материални стимули за носителите на НКН, които са осигурени от държавата – Министерството
на културата. Съгласно практиката на първите осъществени вписвания това са

http://mc.government.bg/reg/index.php?act=content&do=detailed&rec=670
(17.10.2019).
12
За тези първи вписвания и за следващите вж.: http://mc.government.bg/page.php?p
=46&s=27&sp=13&t=541&z=543 (17.10.2019).
11
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материални средства, предназначени основно за осигуряване на условия за реализация на трансмисията на елемента (специален договор с носителите/вносителите на кандидатурата). Връчването се извършва официално от министъра на
културата или определено от него лице, което го представлява.
Сесии по Националната система се провеждат всяка четна година. Те са
свързани с номинации на елементи, представени от конкретни носители. Време
е да се посочи, че академичната експертиза в областта на НКН е конституирана в Експертен съвет по НКН към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ–БАН). Този съвет е реалният автор на двете основни културни политики на страната, той обсъжда различни
проблеми, в т.ч. и свързани с отделни експертни въпроси, които държавата
(Министерството на културата и Министерството на външните работи) поставя.
Академичната експертиза участва като основен субект или като един от
реализаторите на поредица други стъпки по прилагането на Конвенция 2003 в
България, които условно могат да бъдат разделени на административни и експертни.
Административни
• Академичната експертиза обоснова необходимостта от създаването
на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство
(РЦОНКН) в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО със седалище в
София13, който успешно работи днес;
• Изцяло плод на работата на академичната експертиза е създаването
на Националния център за опазване на нематериалното културно наследство
(НЦНКН)14 със седалище в ИЕФЕМ–БАН, който също работи успешно, координирайки дейностите по националната експертиза и поддържайки Архив на НКН;
• Идея и работа на академичната експертиза е стартиралата дейност по
изграждането на локални центрове на НКН. Съществено в тях е участието на
Министерството на културата и на местните общности.
Експертни
• На национално равнище това е преди всичко създаденият през 2006 г.
към министъра на културата Национален съвет за НКН (наследник на предшестващия го Национален съвет по фолклор), който е в пряка връзка с чл. 43, ал. 1
от Закона за културното наследство (Закон 2009). Съставът и функциите му се
определят съгласно Правилник, обнародван в Държавен вестник (Правилник
за състава… 2013). В съвета активно участват представители на академичната
експертиза, специалисти в различни области на НКН;

13
14

https://www.unesco-centerbg.org (17.10.2019).
http://iefem.bas.bg/национ%d-0лен-център-за-нематериално-ку.html (17.10.2019).
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• Вече споменатият Експертен съвет по НКН със седалище в ИЕФЕМ–
БАН, който обединява специалистите, разработили методологията на основните културни политики на страната.
Разбира се, дейността на академичните експерти има не само национални, но и международни параметри. Тук ще отбележа два от тях. Академичната
експертиза бе инициатор за провеждане в страната на Семинар на експерти в
областта на НКН от Югоизточна Европа (Станоева 2007: 112–116), проведен от 15 до 20 юни 2007 г. в с. Арбанаси край Велико Търново. В работата му
участваха представители на 9 страни от Югоизточна Европа, а резултатът бе
създаването на Мрежа от експерти в областта на НКН в региона. Тя функционира и до днес чрез ежегодни срещи, като грижа по нейното поддържане
има РЦНКН, както и Бюрото на ЮНЕСКО във Венеция (Налбантян-Хачерян
2008; Налбантян-Хачерян 2009; Налбантян-Хачерян 2009а). Интересното в случая е, че инициираната от БАН през 2007 г. Мрежа от експерти в областта на
НКН се оказа първата в света, сдобила се по-късно с различни последователи
сред международната колегия.
Не по-малко важна по отношение на прилагането на Конвенция 2003 във
и от България е и работата, свързана с видимостта на елементите на НКН в
национален и в международен план. С изключение на едно всички подготвени
в страната досиета на български елементи, които са вписани в Световната представителна листа на елементи на НКН, както и в Регистъра на добрите практики
на ЮНЕСКО, са разработени от специалисти от БАН.
* * *
В заключение: работата на експертите от БАН е от съществено значение
при прилагането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно
наследство у нас. В редица случаи експертизата и предлаганото от нея както
в областта на методологията, така и в културните политики имат значима
роля за конкретни мерки по опазването на НКН, предприемани от българската държава.
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The Role of the Scholars at BAS for the Implementation of the Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Bulgaria
Mila Santova
Summary: The scholars of the Bulgarian Academy of Sciences who are experts in
the area of the intangible cultural heritage have an important role to play in laying down
the parameters and ensuring the implementation of the UNESCO Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003 Convention). Their expertise has
been conducive to the first steps made by Bulgaria in that area, as well as to subsequent
action undertaken in that respect in both a national and an international context.
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The interest in defining European national identities was unyieldingly expressed
in the 19th century and, generated state institutions in the first half of the 20th century.
Then, in the post-industrial society of the present millennium, it entered a different era, related mainly to identifying and keeping the values of those national folk
creations which belong to the continental and universal patrimony/ heritage of “humanity”. The last decades of the 20th century represented for Europe as for most of
the other countries in the world an important time frame for the new political and
economic profile of long-term development relations and strategies (Ispas 2005b:
44). Therefore, a complex system of actions and activity trends was set up in order to
preserve, protect and keep in the active memory of communities all those creations,
structures and innovations produced by human mind which led to the birth and development of cultural diversity and specificity of different types of identities (ethnical,
national, religious, social, professional, age, gender, etc.)” (Ibidem). Unconventional
multimedia folklore archives belong to the institutions involved in such complex and
responsible processes.
Following the constant interest of European scholars in defining the “specificity” of different ethnic groups which were part of great empires, a powerful trend
aiming to collect, comparatively analyse and publish folklore appeared in Vienna,
in the 19th century. The general assembly taking place at Kaiserliche Akademie der
Wissenschaften on 27 April 1899, decided for the set-up of a phonographic archive
– Phonogrammarchiv – with clearly defined goals: “[...] the production and collection of recordings made of: 1) languages – primarily European languages, but also
languages from all over the world; 2) music – especially the musical presentation of
savage peoples; and 3) voice portraits – remarks, sentences or speeches of renowned
personages” (Lechleitner 1999: 12).
The regular collections of phonograph recordings started in 1901 in the archive
studio with samples of some languages: German, Romanian, Walloon, and Japanese.
Scientific field research was conducted in Croatia, the Lesbos Island and Brazil in the
same year. One of the first narratives recorded in analogical system is a short story
narrated by Jelisava Margetić (57 years of age) from Bjelovar, Croatia. Following
the initiative of the Ministry of Education and Cults in Vienna, Victor Morariu and
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Vasile Burduhos recorded with the phonograph 50 songs from Bucovina, in 1906.
One after the other, folklore archives were set up in many cultural cities in modern
Europe (Ibidem).
The characteristics of folklore (as processual, irreversible and unrepeatable phenomenon) generated, among other things, by its creation and mainly oral transmission, the necessity of its collection and recording – first in writing, then, with sound
and image recording devices on different types of carriers made of varied materials.
The written form of preserving folkloric facts is related to the first collections done
either occasionally, or in an organised manner by the Romanian scholars who, over
the last three centuries, have channelled their activities according to European interests and cultural, ideological, or political approaches (Ispas 2003: 95).
There are few scientific fields and disciplines with an inventory of specific strategic and technical terms subjected to a process of extension, dismantling and dilution
such as the domains of the ethnological disciplines. The technical terms give specificity and confer identity to the domains, define their working methods and characteristic approaches. Such a term is the one of folklore. It appeared in the scholarly circuit
in the middle of the 19th century with a relatively limited acceptance, granted to the
term by its creator himself – the English archaeologist William Thoms:
“… we in England designate as Popular Antiquities, or Popular Literature
(though by-the bye it is more a Lore than a Literature, and, would be most aptly
described by a good Saxon compound, Folklore – the Lore of the People) that I am
not without hopes of enlisting tour aid in garnering the few ears which are remaining
scattered over that field from which our forefather might have gathered a goodly crop.
No one who has made the manners, customs, observances, superstitions, ballads,
proverbs etc., … of the olden time his study, but must have arrived at two conclusions:
the first, how much that is curious and interesting in these matters is now entirely lost;
the second, how much may yet be rescued by timely exertion…” (Thoms 1965: 5).
The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (Dictionary 1949:
398–409) records a series of 21 definitions of the term folklore, which have quite
different content1.
We will therefore refer to the definitions of folklore that we appreciate as significant for contemporary folklore research perspectives. The first, which we consider closest to the demands imposed by a discipline with a learned tradition such as
folkloristics, is provided by the group of specialists who had worked at the Nordic
Institute of Folklore (INF) until its cancellation, a few years ago:
“Folklore is collective traditional knowledge formed by human creativity and
phantasy. This knowledge is in certain cases a manifest through expressive cultural

1
For example, the first definition: “Folklore comprises traditional creation of peoples primitive and civilized. These are achieved by using sounds and words in metric form and prose
and include also folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and plays.
Moreover, folklore is not a science about folk, but the traditional folk-science and folk poetry”
(cf. Dictionary 1949: 398).
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forms and it is through these forms that folklore is transmitted. Folklore is continually
created anew through performance situations marked by individual traits. Folklore is
mainly communicated through words and actions, but even in artefacts such as food,
clothes, art and buildings one can find ideas and symbols which are folklore. Variations in form and content resulting from oral transmission are most reliable characteristics of folklore. Even written and mass media forms are folklore to the extent
that variations occur. The terms tradition and folklore overlap. Tradition is a wider
term (…) Folklore reflects the world view of different folk groups and strengthens the
identity of these groups”2.
Due to the great diversity of definitions and meanings, it is necessary to put into
circulation in different scientific cultural environments an operational definition, generally accepted, elaborated and adopted by the Governmental Committee of experts
for safeguarding folklore of UNESCO:
“Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based
creation of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized
as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and
social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other
means. Its forms include among others, language, literature, music, dance, games,
mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture, and other arts”3.
There are also contemporary works devoted to the discussion of the specific
ities of ethnological disciplines full of misunderstandings, undocumented, biased,
unfriendly and lacking basic academic information; all these lead to the questioning
of the value of folklore research for contemporary humanities.
Contemporary culture includes folklore as a component with specific expression, regardless of the level of technical progress or social system. Folklore is the
outcome of a history-controlled process and it is also a steady bipolar process. At
present, it is expressed by a great variety of forms, less identified in tradition, often
atypical and confusing for specialists. The oral culture occurs in the rural and the urban milieu in all socio-professional groups, at all ages, in both sexes, in subordinated
and dominant groups, in elites, middle classes or lower classes, in “primitive” and
“advanced societies” (Ispas 2003b: 20).
Folklore is not lower or higher product of the human conscience within a culture. It is the outcome of cooperation, of a mutual exchange between the product of
different classes, groups etc. (Ibidem).
The existence of a folkloric product is linked to the moment of performance
since there is no folkloric product in a natural form to be found outside this framework. Genuine folklore exists only in a specific context. Folkloric reproductions (in
any other contexts than those immediately and operationally determined) transform
folklore as such into folklore as a topic for scientific research, folklore as a curricular

2
3

Nordic Institute of Folklore Conference – NIF 1986.
UNESCO Conference November 1989, Paris.
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subject, folklore as entertainment and special artistic information and folklore as a
source of inspiration and processing for various purposes. In none of these situations
does folklore work as such, becoming instead a cultural merchandise used for other
purposes than its own (Ispas 2003a: 24). In addition:
Oral culture is the result of a steady process of interrelation between oral and
printed creations, anonymous and authored works, the professional, the formal and
the informal, the constant and the extempore (Ispas 2003b).
Oral culture is confronted with an unavoidable process of innovation, which
results in the partial or total modification of traditional group patterns.
Oral transmitting provides the framework for occurring of syncretism, characteristic of the folklore-type culture, together with other specific characters – variability,
anonymous source, collective aspect. Once created, folklore message is irreversible
and not repeatable. The oral is usually opposed to the “printed” way of existence of
this product of the “profound” and untouchable culture. We are confronted with a
system of performing and receiving with audio-visual means, having precise and welldifferentiated consequences upon the capacity to memorize and reproduce, to re-consult immediately and to stimulate the innovating capacity of the creative individual.
Being a system of systems, folklore employs many types of languages: sonorous – words, music; gestural, choreographic, dramatic etc.; each being the object
of an ethnological discipline: folkloristics, ethnomusicology, ethno-choreography,
ethnography. Folklore is the object of study for all these disciplines. Each variant of
a folklore piece (a play, a product, namely, songs, dances, tales, charms etc.) is an
object of intellectual property on many levels.
In the 18th century, the study of popular traditional culture aimed to decipher and
explain the elements associated with national ideas. “National identity” has been the
focus of many research efforts. At present, more and more countries are witnessing
a fertile trend within ethnological research that dismantles the almost functional link
– according to traditionalists – between the “nationalist” concept and the study of
oral culture. On the other hand, the reorientation of interest towards new perspectives
has almost resulted in an obsession with defining and specifying the coordinates that
should be taken into account when examining any aspect of identity.
Contemporary society has what is called an “industrial culture, consumptionoriented, an outcome of the technological explosion of the latest decades. (…) The
ritual and non-ritual, the every-day facts and the ceremonial, the formal and the informal, the legal and the illegal, fundamental notions of life such as worries, doubts,
fear, hope: everything occurs under the form of an image with sound and movement”
(Ispas 2003b: 21).
The individual becomes the object of “information bombardment”, which results in the modification of many local, individual or group guide-marks.
This industry provides a channel network to contact the planetary narrative universe. The contemporary world is ruled by the “mass-media without borders”. Our
entire hyper-technological society is facing processes which could be characterized as
essentially folkloric, using modern technologies to replace orality (Ispas 2003b: 21).
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Folkloristics has two major tasks: the collection and the study of folklore.
Its principal directions are: scientific, academic collections for the archives,
studies and interpretations and achievement of scientific instrumentation of the ethnological disciplines, typologies, atlases, critical editions, general bibliography, and
monographic prospects.
Contemporary ethnological research has several objectives, such as working out
documents for every element of oral culture, from the angle of every type of language, which expresses it. Documents should meet the requirement of scientific objectivity. They should be made in such a way that “data banks” could integrate them,
in a form close to non-conventional sound and image archives of folklore. These
“data banks” will provide typologically processed and systematized information on
the present culture and on the process undergone by it, aimed at those interested by
cultural processes in the next millennium. The ethnologist should observe the right
to privacy, dignity and freedom of speech of an individual or of a group. His or her
role should be a positive one, mediating between groups or individuals and the rest
of society in moments of great diversification. This kind of activity should not result
into arguments favouring conflicting states at national or international levels or conflicts between an individual and a group, between categories or subunits of any type.
Specialists acting within various ethnological disciplines are morally responsible for the collected data and for their interpretations. Whereas previous research has
been based on the full record of sources and data, modern research is entitled to use
information with respect to confidentiality, ensuring that the objectivity of the result
is not biased. A code should be accepted in order for specialists to reach a common
agreement, so that no values are harmed and individual or group rights are respected.
Work should not be distorted or harmed by biases and the group estimations of the
“values” which act as identity marks should be accurately presented. The bias of the
ethnologist who would consider his/her own experience as a value reference point
makes it possible to create a kind of “hegemony” of certain cultural models, quite
dangerous for the future. An important factor is the exploitation of oral culture in
politics, ideology, tourism etc. The world with its diversity of forms of cultural patterns and their relationships represents the principal topic for ethnologists today (Ispas 2002).
“The National Folklore Archive is a repository of national cultural values. It is
an institution called to preserve folkloric facts in their original, specific form; it is
an efficient objective social instrument for the collective memory whose function is
to make scientific selections and collections; it has the capacity to put to better uses
these products of man’s conscience, so that the great national assets could be protected and used in a more rational manner. This institutionalization should have an
active character, it should keep up with what is going on; it should be in permanent
progress: it should be capable to store in time what the evolution of society is producing and what is worth being stored. To this end, one must distinguish the principles
underlying the systematization of data, so that researchers could find them structured
and organized in advance. The archives shall illustrate the real situation of the folk25

loric phenomenon from a historical and geographical perspective, and the structure
of the folk cultural phenomena in what regards folkloric “dialects” and “languages”
(Ispas 1998 – 1999: 72).
Within Romanian culture, folk production was perceived as a separate phenomenon and sporadically attested in 16th – 17thcentury sources. All through the 19th century and the early 20th century, scholars as men of culture strived to make accurate and
comprehensive records of folklore productions. They put out numerous collections of
lyrical poetry, versified epic, prose, poetry of incantation, of the ceremonial of traditions etc. It is again the 19th century that witnessed the establishment of folkloristics
as a discipline.
Those who intend to deal with the folkloric phenomenon grew aware of the imperative for synthesis works, but at the same time, they realized the importance of a
strict specialization.
“Folklore studies enjoyed the attention of the Academic Society, which became
the Romanian Academy in the year 1879. In the period between 1881 and 1931, the
Romanian Academy published 85 works, among which numerous collections judiciously gathered support for the search and print of folk culture data. They proposed
in 1908 the elaboration of a series of publications entitled Din viaţa poporului român
(From the Life of the Romanian People). This forty-volume work continued until
1931: folklore texts, monographs, ethnographic studies, regional or local collections.
They realized that collections and publications should underscore the syncretic character of folk productions and it was insisted upon gathering and publishing musical
accompanied texts. The first wax cylinders are from 1912 (Ispas 1998 – 1999:72;
Ispas 2003a: 95 – 118).
Ovid Densusianu, member of the Academy, in 1919, advocated the establishment of a Folklore Archive of the Romanian Academy, the publication of an Encyclopaedia of the Romanian Folklore, a Folklore Atlas, an Ethnographic Atlas and also a
Linguistic Atlas. He also insisted upon regional monographic studies and emphasized
that what should be gathered are not only the facts of tradition but also the new facts,
the creations of various groups, of that which is characteristic of everyday life. This
principle is highly topical and one of our archive’s concerns is to record the complexity of contemporary folkloric facts. Phonogram Archives, attached to the Ministry of
the Cults and Arts, and Folklore Archives, belonging to the Romanian Composers
Society, were set up in 1927 and 1928, respectively. Head of the former was George
Breazul, while Constantin Brăiloiu undertook the direction of the latter. In 1949, the
two archives merged into the Institute of Folklore, constituting the nucleus of the present Ethnography and Folklore Archives within the Romanian Academy’s Institute of
Ethnography and Folklore. Folklore Archives of the Romanian Academy were set up
also in Cluj in 1929 (Etnologie românească 2018: 223 – 251).
From that time on, collections have acquired a rigorously scientific character.
Many monographs pursued the folkloric phenomenon in all its complexity. Monographic research is specific to the interwar period. It was initiated by the Romanian
Social Institute led by Dimitrie Gusti. They used to work out comprehensive system
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of carding, recording, storing and holding gathered data providing thereby a scientific methodology of studying. The folkloric phenomenon used to be investigated in
the light of its many regional, local and individual variants and it was viewed as part
of the community’s spiritual manifestation. Accurate recording meant eliminating a
possible prejudice to the folkloric product caused by the irreversibility of the act of
performing.
Another interwar personality, to whom folkloristics owes a great deal, is Dimitrie Caracostea. As head of the History of Modern Romanian Literature and Folklore
Department at the University of Bucharest, he promoted the elaboration of a “corpus”, a “dictionary” of motifs grouped by families, that was to highlight similarities
and disparities and show the motif’s geography. The basic notions of this discipline
and its terminology had already been fully clarified. Several synthesis works were
produced.
The first Romanian institution, assigned with the study of syncretic manifestation of folklore, was the Institute of Folklore founded in 1949. It grew into the
Institute of Ethnography and Folklore through the development of an ethnographic
section; in 1974, its name was changed to Institute of Ethnological and Dialectological Research. It regained its former name, i.e. Institute of Ethnography and Folklore
“Constantin Brăiloiu” of the Romanian Academy, in 1990. It is the institution that
shelters the Ethnography and Folklore Archives.
The Folk Archives as creators and a preserver of the audio-visual documents
of the intangible culture (folklore) have to use different kinds of materials for the
recording of the sound, the image and the text. Related to the level of the technological development, which is involved in the process of the recording of the intangible
culture, in a Folk Archives there are: wax cylinders, magnetic tapes, discs, audiocassettes, records of different types, photos, slides, glass slides for photos, films (16
mm), video cassettes, CDs, CD-ROMs, sketches, manuscripts etc. Each category related to this type of data needs special preservation conditions but the integrity and
identity of a collector have to be ensured as well.
One of the tasks of the archive workers is, among other things, to make literary, musical, choreographic transcriptions and to elaborate critical editions, which
are the soundest and most efficient science-based form for preserving the archived
material.
The most efficient modern means for the functioning of an archive and for the
preservation of materials is to have several systems fed into a computer. Folklore
archives, that is, non-conventional archives, should be equipped with the latest technology in order to detect the process through which traditional models, cultural patterns are changing in the wake of most unexpected and strange contacts. In the fastgoing process we live in, time and space appear to acquire different dimensions.
Therefore, besides continuing to preserve traditional models, folklore archives must
detect the emergence of new, transcultural and transnational models.
It is urgent to draw up an international legislation for the protection of the document property and to protect the main meaning of the documents and the native per27

ception of that document’s significance against any kind of distortion, exploitation
and ideological manipulation. In contemporary society when such a large offer and
different possibilities of options for the individual are provided, the Folk Archives are
as important as the national archives of historical and political documents.
The archive deposit can be divided into three main categories: an audio fund
(containing phonograph cylinders, magnetophon tapes, audio cassettes, audio matrices, compact discs etc.), a photo-video fund (containing glass plate photography,
photographic films, 16-mm film recordings etc.) and a manuscript collection (containing literary transcriptions, musical transcriptions, informant’s sheets, catalogues
etc.)
“The diversity of the physical support (media), but also its variable age, makes
the multimedia deposit, through its very nature, a complex case study for monitoring,
risk factor identification and ensuring the parameters for long-term preservation of
the collection” (Ratoiu, Rădvan 2016: 58).
“Cultural valorisation implies in some cases direct interventions in order to restore specific parts of the collection, interventions designed both to restore the integrity of the appearance (image) but also the functionality of the objects. Especially in
the case of audio or video documents, functionality represents the main feature which
ensures continuity and transfer for the original information” (Idem). A technical aspect, complementary to the preservation, aims at the conservation-restoration of old
recording and playback instruments to ensure a continuity of multimedia archives.
There are two main objectives ensuring the conservation for the multimedia
collection: monitoring of the microclimate, identification of the risk factors etc., and
the digitization of the documents – “standards, recommendations and good practice
cases reported at the international level, classification of the risk factors according to
the types of data available in the archive and establishment of the appropriate limits
of RH (relative humidity), T (temperature) and the recommended light levels, in accordance with the environmental conditions and the internal regulations” (Ratoiu,
Rădvan 2016: 59; Rădvan, Simileanu 2013). The main operations of the activity of
preserving and protecting this heritage are the restoration and rehabilitation of the
collections.
Because of the different types of existing materials in the collections, the risks
related to cultural heritage (movable, immovable and intangible) – direct physical
forces, gravitational forces, theft and vandalism, fires, floods, pests, contaminants,
UV light radiation, inappropriate humidity and temperature levels – were classified
and discussed (Rădvan, Simileanu 2013; Ratoiu, Rădvan 2016).
The process of digitization is part of an access strategy to documents but must
not replace the originals. The intellectual property rights of persons or institutions
that own or administrate cultural goods must be strictly observed. “Digitization is
conceived to record in digital format historical documents of the archives and to produce associative information, highlighted in the form of preliminary investigations
like multispectral imaging analysis or other type of non-invasive techniques (…).
Thus it is highlighting the complementarity of this technique that can be associated
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with other research directions, focused on: microclimate and air quality monitoring,
decontamination and conservation for long periods of the archive” (Ratoiu, Rădvan
2016: 62).
Pursuing provisions of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage, Romania has developed a comprehensive system to
protect and promote its intangible cultural heritage through specific regulations, institutions and bodies supported by the government and academic authorities.
The activities concerning the intangible cultural heritage are currently governed
by regulations and are conducted, under the supervision of the Ministry of Culture,
by the relevant ministries and agencies, the county cultural centres, the local gov
ernment authorities in cooperation with professional associations, nongovernmental
organizations, universities, and schools4.
Romania has inscribed 7 elements on the UNESCO representative lists of intangible cultural heritage: Căluş ritual (2008, first included in 2005 on the List of
the Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity); La Doïna (2009);
Craftsmanship of Horezu ceramics (2012); Men’s group “Colindat”, Christmastime ritual (2013, trans-national file Romania – Republic of Moldova); Lad’s Dances
in Romania (2015); Cultural Practices Associated to the 1st of March in Bulgaria,
R. of Macedonia, R. of Moldova, Romania (2016); Traditional wall-carpet craftsmanship in Romania and the R. of Moldova (2017).
The institutions specialized in recording, studying, preserving and capitalizing
on the traditional cultural heritage include: research institutions and departments
within Romanian Academy like ‟Constantin Brăiloiu” Institute of Ethnography and
Folklore in Bucharest, The Folklore Archives Institute of the Romanian Academy
of Cluj-Napoca, the Folk Archives of Moldova and Bucovina with the Institute
of Romanian Philology “Al. Philippide” in Iași and The Folklore Commision of
the Romanian Academy, the National Heritage Institute of Romania – Department
for Preservation and Promotion of Traditional Culture, the “Dimitrie Gusti” National Village Museum, the Romanian Peasant Museum, the “ASTRA” National
Museum Complex in Sibiu, regional ethnographic museums, the network of county
centres for the preservation and promotion of traditional culture. In Universities
there are programs of ethnological studies (University of Bucharest, “Al. I. Cuza”
University in Iași, “Babeş – Bolyai” University in Cluj-Napoca, North University
in Timișoara, University in Craiova). Special programs dedicated to the promotion
of cultural heritage have been developed through the optional educational school
curricula; specialized cultural projects have been launched by national institutions,
such as museums.

4
Law no. 410/2005 on the acceptance of the Convention for Safeguarding the Intangible
Cultural Heritage; Law no. 26/2008 regarding the Protection of the Intangible Cultural Heritage; Order of the Minister of Culture and National Heritage no. 2491/2009, Order No. 2148 of
15.03.2013 regarding Living Human Treasures Programme etc.
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Cultural contexts are organized especially for the purpose of promoting the traditional values specific to each area, with support from the National Radio Broadcasting Company and the Romanian National Television.
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Ролята на мултимедийните архиви за опазването на културното наследство,
техники на консервация, индексиране
Сабина Испас
Резюме: Навсякъде човешките общности винаги са ценели някои важни за
тях предмети и нематериални структури и са влагали в тях значими функции.
Тези предмети са толкова важни, че се свързват с истински „изобретения“ – характеристики, които определят отделните групи. Станали известни като културно
наследство, елементите на въпросните структури са тясно свързани с колективната памет и са фундаментални градивни съставки за оформяне на белезите на
идентичността, които имат отношение към етническата група, полово-социалната
роля, възрастта, професията, религията и т. н. Наследството, материално или нематериално, е постоянна грижа на институциите и организациите, които се стремят да го идентифицират, индексират и запазят не само в Европа, но и по целия
свят. Тези съображения водят и до основаването на специални културни депа –
фолклорни архиви, а в наши дни и неконвенционални мултимедийни архиви –
които заедно с музеите и павильоните под открито небе съхраняват културното
наследство на човечеството. Тези архиви са живи организми, развиващи се паралелно с динамиката на фолклорните феномени. Мултимедийните фолклорни и
етнографски архиви са най-обективните пазители на устните културни документи
в различните им варианти и комуникационни системи. Светът, в който живеем,
е подложен на силни и активни процеси на културна глобализация. Той обаче е
и фолклорно общество, а в рамките на неговата култура се създава също така и
фолклор.
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Основните задачи на мултимедийните фолклорни и етнографски архиви (те
всички са свързани със съхранението на културни блага) са дадени в дефинициите
на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство: идентификация, документация, изследване, консервиране, съхранение, циркулиране и валоризация чрез предаване на следващото поколение на
културна информация, отнасяща се до ценността на наследството на човешката
група, на културния ареал и т.н. Съотнасянето със съответната документация е
задължително при наблюдението, разбирането, изучаването и валоризацията на
процесите. Във фолклорните архиви са съсредоточени и се съхраняват голяма
част от тези документи. От сега нататък тяхното опазване, съхранение и управление ще повдигат сложни правни въпроси, както и по-сложни и скъпи регулации,
отнасящи се до прилагането на модерни системи и техники за комуникация и разпространение на информация.
Румънската академия на науките има три мутимедийни архива – Архив на
Института за етнография и фолклор „К. Браилою“ в Букурещ; Фолклорния архив
в Клуж – Напока и Архива на Молдова и Буковина, който принадлежи на Института по румънска филология „Ал. Филипиде“ в Яш. Неконвенционалните мултимедийни архиви (фолклорът) са институция там, където се колекционират, фиксират („замразяват“), каталогизират и ценят най-важните образци на фолклорното
културно наследство (нематериалното, устно наследство) чрез тяхното записване
върху различни носители (аудио, видео, на хартиена основа, снимкови материали,
фонографски цилиндри, плочи, всякакви дискове, 16 мм филми, стъклени плаки,
филми с т.нар. Leica-формат, слайдове, фотографии, ръкописи, рисунки, картограми, кинетични схеми и др.).
Ключови думи: мултимедийни архиви, съхраняване на културното наследство, техники за консервация, индексиране
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LEGAL OBSERVATIONS ON THE SAFEGUARDING
OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Wolfgang Wieshaider
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The following considerations aim at dissecting the concept of intangible cultural
heritage as laid down in the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage (UNTS vol. 2368, I-42671).
There is a long tradition of ways to safeguard tangible cultural heritage legally
(Hammer 1996; Prott 1996: 295–299; Hammer 1997; Hammer 2017: §§ 134–165;
Hönes 2018). Intangible cultural heritage, however, is a much younger concept (Ruggles, Silverman 2009: 3–9), although it is recognised that there is always a core intangible value in tangible heritage, too (Munjeri 2004; Morbidelli 2014; Blake 2017:
17; Petrillo 2019: 231–232; Majewski 2019: 236).
While a few states made their first attempts to regulate the protection of intangible cultural heritage by statutory law some decades earlier (Kono 2019; Park
2019), the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (further CICH) proved to be not only the normative umbrella but also the central trigger
for many more states to start developing an appropriate legal framework.
I. The Concept
Article 2(1) of CICH defines intangible cultural heritage as “the practices, re
presentations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects,
artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in
some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible
cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated
by communities and groups in response to their environment, their interaction with
nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity,
thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes
of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as
with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals,
and of sustainable development.”
Thus, intangible cultural heritage can be intangible practices, representations,
expressions, knowledge and skills (hereinafter shortly addressed as practices and
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knowledge), while objects and spaces may serve as possible tangible accessories
thereto. These practices and knowledge need recognition by communities or groups;
an individual recognition may exceptionally be admissible. Such recognised practices and knowledge are required to have undergone a transmission from generation to
generation. Changes to these recognised practices and knowledge are admissible, Article 2(1) of CICH identifies constant recreation as an inherent parameter. Still, such
practices and knowledge need to satisfy two further conditions, in order to qualify as
intangible cultural heritage that is to be compatible with both human rights and the
principle of sustainable development.
Compatibility with human rights and the principle of sustainability is an important
limitation. It aims at respecting the dignity of humankind and of the earth as a whole at
present and for the future. While in the first place and with regard to human rights, one
may think of practices disrespectful of human life, such as ancient torture practices, it
must be emphasised that human rights protect manifold aspects of life. In a similar vein,
practices inciting religious hatred or ethnic harassment (Frowein in Frowein, Peukert
2009: Article 10 EMRK §§ 32 f., 41 and Article 17 EMRK §§ 3–5; Kratochvíl in Kmec,
Kosař, Kratochvíl, Bobek 2012: 909–914; Kosař ibid., 1016–1021; Holoubek 2014: §
15/38–39) as well as practices damaging property by scratching or spraying does not
qualify for classification as intangible cultural heritage.
Obviously, the contracting parties had various conceptions of what should be
included in the definition of intangible cultural heritage (Petrillo, Scovazzi and Ubertazzi 2019: 192). Of normative relevance is, however, only the actual wording of Article 2(1) of CICH. So, even if one of the cornerstones for drawing up the convention
was folklore (Santova 2014: 13–14), the latter is obviously not its exclusive focus.
The character of Article 2(1) of CICH is a general one. That is why a national implementation reduced to folklore would be manifestly insufficient. And due to the two
last mentioned conditions, the compatibility with human rights and with the principle
of sustainability, it is not even a foregone conclusion that all folklore is intangible
cultural heritage within the terms of Article 2(1) of CICH.
CICH establishes a general concept of intangible cultural heritage, its Article 2(2) exemplifies it by means of a non-exhaustive list. Other practices or knowledge may still qualify for inscription – such as religious knowledge (Chiang 2019:
92; Scovazzi 2019: 6–7), eno-gastronomical practices (Petrillo, Scovazzi, Ubertazzi
2019: 192) or even language (Scovazzi 2019: 6–7)1.
The convention does not and cannot establish a delineation of when certain practices associated with one particular community should be considered different and
henceforth a unique element of intangible cultural heritage and of when certain practices should be considered a variation of other practices and henceforth part of the
same element of intangible cultural heritage. Tullio Scovazzi warns of risking frag-

Cf. ‘Language, dance and music of the Garifuna’ as inscribed in 2008 with regard to Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua, nomination file no. 00001.
1
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mentation (Scovazzi 2019: 11). Inscriptions, such as Mediterranean diet (Polyniki
2019: 148–149)2 or falconry3, support the argument that locally and socially slightly
varying practices may still constitute one single element and thus demonstrate connections of communities across the globe. While paragraph 16 of the Operational Directives4 provides for the possibility of the extension of an inscription of an element
to other communities, groups or individuals on condition of their consent, §§ 13 and
14 explicitly encourage the submission of “multi-national nominations to the List of
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding and the Representative
List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity when an element is found on the
territory of more than one State Party” (§ 13) as well as of “subregional or regional
programmes, projects and activities as well as those undertaken jointly by States Parties in geographically discontinuous areas. States Parties may submit these proposals
individually or jointly” (§ 14)5.
An approach, which accepts that variations of practices and knowledge do not
always constitute a distinct intangible cultural heritage, may contribute to reduce the
disparity between Northern and Southern inscriptions, as detected by Claire SainteBeuve (2018: 154), analysing heritage issues in relation to the challenge of respecting
cultural diversity (Sainte-Beuve 2018: 148–156).
While Tullio Scovazzi identifies a spatial component in the wording of Article 2(1) of CICH “in response to their cultural environment”, he rejects a geographical understanding himself (Scovazzi 2019: 10). Hence, this aspect should rather be
read as a reason for the constant recreation6, which is the ongoing modification inherent in intangible heritage. From this point of view, it does not appear as a condition,
such as the compliance with the principle of sustainability and with human rights.
II. The Safeguarding
While it is rather straightforward to understand and classify intangible cultural
heritage as such, it becomes much more challenging with regard to the other, the
real safeguarding measures. This seems to be one of the reasons why many legislators may recoil from passing more precise normative acts (Velasco Maillo 2019:

2
Inscribed in 2013 with regard to Cyprus, Croatia, Spain, Greece, Italy, Morocco and Portugal; nomination file no. 00884.
3
Inscribed in 2016 with regard to Germany, Saudi Arabia, Austria, Belgium, United Arab
Emirates, Spain, France, Hungary, Italy, Kazakhstan, Morocco, Mongolia, Pakistan, Portugal,
Qatar, the Syrian Arab Republic, the Republic of Korea and Czechia; nomination file no. 01209.
4
Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage of 2008, as last amended in 2018, https://ich.unesco.org/en/
directives (12.4.2021).
5
With regard to the dichotomy of supra-regional and region cf. section 1(2) of the Austrian
cultural heritage protection act (Denkmalschutzgesetz, Bundesgesetzblatt no. 533/1923, as last
amended by Bundesgesetzblatt I no. 92/2013) and Wieshaider 2002: 13.
6
Cf. e.g. the French text with “en fonction de leur milieu”, or the Russian one with “в
зависимости от окружающей их среды”.
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172) analogous to those well-established ones dealing with tangible cultural heritage
(Petrillo 2019: 243).
Herein CICH itself offers a partially tautologous definition. Article 2(3) of the
Convention comprehends safeguarding as “identification, documentation, research,
preservation, protection, promotion, enhancement, transmission” (in particular
through education) and “revitalisation”. From a linguistic point of view, safeguarding, preservation and protection are rather synonyms than different shades of something bigger beyond7.
At any rate, these measures need to be read in conjunction with Articles 12
and 13 of CICH, addressing inventories in Article 12 of CICH, and the other measures in Article 13 of CICH.
Beyond their general scope, they differ structurally from each other in one important point. While Article 12 of CICH obligates the state parties to draw up inventories, Article 13 of CICH does not bind them to the same extent. According to the
softer formula of the latter, the state parties shall endeavour to adopt other appropriate
measures. With regard to the fields of law and administration, Article 13/d enumerates measures aiming at fostering training institutions with regard to the management, ensuring access and establishing documentation institutions.
The methods to protect tangible cultural heritage, which usually consist of the
prohibitions to destroy and to modify, sometimes to sell without permission, sometimes of the obligation to maintain in good condition (Wieshaider 2002: 25–44;
Viebrock 2017: §§ 1–24), cannot be simply transferred to intangible cultural heritage,
because the latter is embedded in the people (Santova 2014: 50–51). Accordingly,
its safeguarding requires incentives rather than prohibitions; it depends on this very
social dimension (Scovazzi 2019: 5).
This very characteristic distinguishes the entire field of law of culture, which is
the legal framework for the passing on of knowledge, practices and skills from generation to generation, in order to safeguard their long-term preservation at its genuine
core (Wieshaider 2016: 340–341).
Therefore, the legislator needs to create an appropriate framework for corresponding educational institutions, for promotional measures, for allocating subsidies.
Contractual conditions with regard to the latter may appear somewhat similar to
maintenance obligations of tangible cultural heritage. Article 13/d of CICH points
in this direction, Article 14 of CICH adds further details with regard to education
(Santova 2014: 64–70), the legislator needs to go even beyond, in order to achieve
an operative effect.
In this vein, the Slovenian Cultural Heritage Protection Act8, for instance, pursues a holistic concept covering both tangible and intangible heritage. With regard

Cf. e.g. the French text, which has “sauvegarde, préservation” and “protection”, or the
Russian one, which has „охрана, сохранение“ and „защита“.
8
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list no. 16/08, as last amended by Uradni list,
no. 21/18.
7
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to the latter Article 40a leg. cit. regulates the public funding of its safeguarding. The
public interest is emphasised through the appointment of co-ordinators on the national as well as on the local level. Pursuant to Articles 98(2) and 101(1–2) leg. cit. this
task is vested in museums. Accordingly, Article 98(3) leg. cit. charges the National
Museum as the national co-ordinator not only with the identification and inscription
of intangible cultural heritage but also with advising its bearers and with co-ordinating safeguarding measures pursued by other museums and institutions (Jerin 2018;
Jerin 2019).
Commercial activities related to intangible cultural heritage can be seen from
two angles. They can constitute a practice itself, such as in the case of traditional
craftsmanship. Here, it is the bearer of the intangible cultural heritage who undertakes the commercial activities; thus, they become part of the practice (Sandgruber,
Bichler-Ripfel, Walcher 2016: 20 and 127–130). In contrast, commercial activities
can be conducted with regard to heritage, but not as part of it, such as in the case of
tourism. In this respect §§ 116 and 117 of the Operational Directives provide a guideline. On the one hand, they recognise that such related commercial activities “can
raise awareness about the importance of such heritage and generate income for its
practitioners. They can contribute to improving the living standards of the communities that bear and practise the heritage, enhance the local economy, and contribute to
social cohesion” (§ 116).
On the other hand, they stress the necessity of being aware of potential threats
to intangible cultural heritage and demand appropriate protective measures. § 116
of the Operational Directives draws particular attention to rituals and to practices
or knowledge about nature and the universe, § 117 to measures against commercial
misappropriation (Scovazzi 2019: 8).
Another question concerns the concept of revitalisation mentioned in Article 2(3) of CICH as a measure of safeguarding. At first glance, there seem to be two
options to the understanding of this concept: a more radical one, which allows the
bringing back to life of completely interrupted practices or knowledge, and a less
radical one, which helps strengthen practices or knowledge in danger of sinking into
oblivion (Santova 2014: 81–82). Mila Santova stressed the importance of the generational chain (Santova 2014: 78). This chain, a major requirement of the definition of
Article 2(1) of CICH, is the anchor for the answer to the question, because any other
understanding brought from outside into the convention will miss the systematic implications of the latter. The existence of a chain implies that there is no complete
interruption of tradition. Intangible cultural heritage in a state of decay can be revitalised, can be strengthened while, in contrast, discontinued practices or knowledge
cannot be revitalised (Deumert, Storch 2019; Blake 2019); they can, however, be
started as new practices or knowledge. Such an approach makes sense in the light
of Article 17 of CICH providing for the list of intangible cultural heritage in need of
urgent safeguarding. It also takes account of a closer reading of Article 2(3) of CICH,
which does not refer to revitalisation as such, but to “revitalisation of the various
aspects” – a relativising and much less all – encompassing formula.
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This issue also demonstrates that in the strict sense, inventories are not independent measures of safeguarding, but rather their condition (Santova 2014: 35), they
establish what requires protection. They need to grasp the constant recreations and to
distinguish them from third practices and knowledge.
III. Postface
The safeguarding of intangible cultural heritage requires constant activity. There
is no universally valid master plan for preventing decay and disappearance. But where
cultural practices or knowledge eventually hold a discriminatory potential, the deprecation and interruption of such practices or knowledge is rightfully intentional. The
resolution of this tension is anchored in the requirement for practices and knowledge
to be compatible with human rights standards in order to qualify as intangible cultural
heritage—a horizontal civilisational tempering of the vertical transgenerational traditions (Brock 2002: 336–341). Or in other words: While the safeguarding of tangible
monuments is understood as the protection of “cultural heritage”, the safeguarding
of intangible monuments may be comprehended as the protection of “civilisational
heritage” (Wieshaider 2016: 337–338).
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Правни аспекти на опазването на нематериалното културно наследство
Волфганг Висхайдер
Резюме: Тази статия разглежда понятието нематериално културно наследство, така както то присъства в Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. Интерпретират се отделните елементи на дефиницията, която присъства в чл. 2 (1) на Конвенцията, и мерките за опазване. Резултатите се свързват с особеностите в правото
в областта на културата. Мерките за опазване на практики и познания се предават от поколение на поколение и трябва да са в съзвучие с правата на човека и
принципа за устойчивост на развитието. От друга страна, при самите вписвания
в листите инструментите, използвани за материалното културно наследство, са
неприложими в сферата на нематериалното културно наследство.
Ключови думи: Конвенция на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство, дефиниции, мерки за опазване, правен обхват
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ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПЪРФОРМАТИВНИТЕ
ИЗКУСТВА ПРЕЗ ХХI в.
(В светлината на Конвенцията за опазване
на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 2003 г.)

Йоана Спасова-Дикова

Ключови думи: пърформативни изкуства, театрална антропология,
лабораторни театрални експерименти, нематериално културно наследство, Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО

Бих искала да благодаря на организаторите на тази мащабна конференция
по случай 150-годишнината на Българската академия на науките (БАН), която
е вписана в календара на ЮНЕСКО за 2019 г. Има нещо символично в това,
че общата за всички юбилейна конференция е посветена именно на нематериалното, защото Академията е създадена като книжовно дружество, като духовен център, който да пръска светлина и знание. Въпреки това не мога да се
въздържа и да не цитирам първия Устав на дружеството от 1869 г., чийто чл. 2
гласи: „Целта на Дружеството е да разпространява всеобщото просвещение у
българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване“
(Устав 1869: 3). Предците ни са били прави, че „вещественото обогатяване“ е
много важно за всяко общество, но през тези два дни ще си говорим предимно
за невещественото обогатяване, за онова, което не може да се докосне, за уловимото неуловимо, позволявайки си да цитирам заглавието на една от книгите
на чл.-кор. Мила Сантова, която е сърцето и душата на този форум, „Да уловиш
неуловимото. Нематериално културно наследство“ (Сантова 2014).
По същото време, когато излезе този труд, аз подготвях за издаване „Мелпомена зад желязната завеса“ (Спасова-Дикова 2015). Бях кръстила Втора глава
по подобен начин – „Уловимо ли е неуловимото?“. Именно тогава се срещнах
по повод на моето изследване с проф. Сантова, която познавах бегло отпреди
това. В книгата ми ставаше дума за актьорското изкуство в Народния театър
„Иван Вазов“ и аз исках тя да прочете предварително главата за своята майка
– рано напусналата света невероятна актриса Мила Павлова. Да ми каже дали
донякъде съм успяла да уловя неуловимото, нещичко от духа, таланта, света
на актьора, чието присъствие се дематериализира и остава само в съзнанието
на неговите зрители. Тогава тя ме покани на премиера на своята книга и двете
установихме, че независимо една от друга правим своите проучвания на нематериалното, на неуловимото в две съвсем различни научни области.
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И така, въпреки че аз далеч не съм специалист по нематериално културно
наследство (НКН) в тесния смисъл на това понятие, аз също се занимавам с неуловимото човешко присъствие, затова дръзнах да се появя на този форум и да се
опитам да представя усилията на някои учени от БАН да улавят неуловимото, да
изследват различни феномени и да съхраняват паметта. Особен акцент ще бъде
поставен върху проучванията, които се провеждат в Института за изследване на
изкуствата при БАН (ИИИзк–БАН) през ХХI в. в областта на пърформативните
изкуства в България, насочени предимно към търсене на нови сценични форми за интерпретиране на НКН и неговото съхраняване и популяризиране сред
българската и международната публика. В случая се опирам на определението
в Конвенцията за опазване на НКН на ЮНЕСКО от 2003 г., където в параграф
2 на чл. 2 се уточнява, че „Определеното в параграф 1 „нематериално културно
наследство“ се проявява по-специално в следните области:
(а) устни традиции и форми на изразяване, в т.ч. и езика в качеството му на
носител на нематериалното културно наследство;
(б) художественоизпълнителско изкуство;
(в) социални обичаи, обреди и празненства;
(г) знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
(д) знания и умения, свързани с традиционните занаяти“ (Конвенция 2003).
Аз ще се съсредоточа върху подточка (б), а именно върху проучването на
художественоизпълнителското изкуство.
Тази тема е огромна, затова силно съм стеснила периметъра върху усилията през последните години на мои колеги от ИИИзк–БАН, но не мога да
пропусна и дейността на учените от Института за етнология и фолклористика
с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ–БАН) в тази посока, доколкото например изучаването на изкуството на бистришките баби, на „живите човешки
съкровища“, които са вписани в Представителната листа на НКН на ЮНЕСКО
благодарение на учени от ИЕФЕМ–БАН, попада в категорията на изследване на
художественоизпълнителското изкуство.
На този форум като научен секретар на БАН, ресорен за направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, не бих могла да не
изтъкна изключителната заслуга на ИЕФЕМ за разработване на Българския национален регистър на НКН, който бе първи в Европа. Важно е да се отбележи,
че прилагането на Конвенция 2003 в България не би било възможно без пионерското участие на учените в разработката и осъществяването на различни програми и дейности. Експертният капацитет на учените от Българската академия е
оценяван и ценен както в страната, така и по света. Неслучайно при създаването на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство
за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в София през 2008 г. именно
Българската академия на науките е един от трите му съорганизатори заедно с
Министерството на външните работи и Министерството на културата.
Благодарение на работата на учените от ИЕФЕМ, които подготвиха досиетата на българските кандидатури, бе възможно вписването в Световната
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представителна листа на ЮНЕСКО на елементи на НКН: „Бистришките баби“
(2005/2008), „Нестинарството“ (2009), „Чипровските килими“ (2014), празника Сурова (2015). Учените са изработили и кандидатурите на „Неделински
двуглас“ и „Високо многогласно пеене от селата Долен и Сатовча“, които предстои да бъдат разгледани от специализираните органи на ЮНЕСКО. „Националният събор за народно творчество в Копривщица“, чието досие бе подготвено също от учени от института, бе включен през 2016 г. в Регистъра на добрите
практики за опазване на НКН.
Другият институт на БАН, който има принос в тази специфична, но изключителна художествена дейност, е Институтът за изследване на изкуствата. Там
изследванията са насочени не толкова към народното творчество, фолклора и
традициите, а към една по-професионална сфера в областта на изкуствата в България от древността до днес. В ИИИзк–БАН има четири сектора, в които се изучават изобразителни изкуства и архитектура, музика, театър и екранни изкуства.
В по-голямата си част изследванията са българистични и се отнасят до развитието на изкуствата в България, но, разбира се, процесите се разглеждат не само в
локален, но и в глобален контекст в рамките на Балканите, Европа и света.
Те са разпределени в следните тематични модули:
1. Българското културно наследство в европейски и световен контекст.
2. Версии на модерността.
3. Изкуството през периода на социализма.
4. Глобализация, изкуство, идентичност.
5. Дигитализиране и архивиране на културното наследство.
Във всички модули има разработки в областта на НКН, но доколкото в случая в обсега на вниманието попадат пърформативните аспекти на културата и
съхраняването на традиционните изкуства в светлината на Конвенция 2003, то
ще отбележа, че пърформативните изкуства от гледна точка на съхраняване на
НКН са обект на по-детайлно изследване в три от секторите, а именно: „Театър“, „Музика“, „Екранни изкуства“.
Какво се разбира под пърформативни изкуства (performance, performing,
performative arts)?
Това са изкуства, в които има пърформанс (представление). Обикновено
те се случват hic et nunc (тук и сега) и остават само в съзнанието на зрителите,
без възможност да бъдат изцяло повторени. В това се състои и особената магия на тези изкуства. Макар и да не са изцяло синонимични, когато говорим за
пърформативните изкуства, имаме предвид най-вече изпълнителските изкуства
(когато някой изпълнява нещо) и сценичните изкуства (когато има сцена). Ясно
е, че музиката, театърът и киното са пърформативни изкуства, но по различен
начин. Те са аудио-визуални (например ако говорим за музикален концерт или
шоу, или за изпълнението на актьорите в киното, въпреки че това не е сиюминутно изкуство.) Пърформативната природа и сиюминутността са в същината
на театъра. Той се появява и в миг изчезва, дематериализира се и се трансформира в спомен, в усещане.
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Според Марвин Карлсон представлението (бих добавила всяко пърформативно изкуство) е „специфично събитие, което със своята вътрешноприсъща
погранична (liminoid) природа почти винаги се различава от другата част на
живеене, представяно от изпълнители и гледано от публики, които се отнасят
към това преживяване като към нещо, което трябва да бъде интерпретирано, да
бъде отразено, да въвлича емоционално, умствено и физически. Това особено
усещане за възможност и фокусиране върху нещо, както и всеобхватната социална обвивка се съчетават с физичността на театралното представление, за да
го превърнат в една от най-мощните и ефикасни процедури, които човешкото
общество е разработило, за да се включва в безкрайно увлекателния процес на
културна и лична саморефлексия и експериментиране“ (Carlson 1996: 198–199).
На тази юбилейна конференция бих искала да обърна внимание върху верига от процеси на създаване и разпадане, на материализиране и дематериализиране, на трансформация от нещо чуто и видяно в спектакъл, в пърформанс
и оттам отново в спомен, в нещо, което не можем да пипнем, да докоснем (в
нещо, което е неосезаемо, недокосваемо, intangible), и по-нататъшните усилия
да бъде задържано, съхранено за следващите поколения от пишещите за музика, театър, кино, каквито сме ние, хората с редките професии музико-, театро-,
киновед. В случая става дума за сложен и дълъг процес на дестилация, когато
зърната ферментират и се превръщат в течна пихтия и пяна, после в сок, след
това в пара, после стават на течност, спирт (spirit), дух в бутилка, който може да
бъде изпуснат и да се развихри в своето опиянение.
В следващите редове ще се опитам да дам няколко конкретни примера найвече от разработките на сектор „Театър“, където аз съм на академична длъжност, свързани с изучаване на българското театрално наследство най-вече от
модерната история на българския театър от средата на XIX в. до наши дни.
Акцент се поставя върху онези изследвания на учени от ИИИзк–БАН, които
детайлно изучават, а в някои случаи и участват в проучването и подготовката
на представления по български текстове за театър от областта на митологията, фолклора, бита и душевността на българина, търсещи архетипи, символи,
белези на родното, на традициите в процес на трансмисия, на предаване на националните ценности. Учените от сектор „Театър“ полагат усилия за проучване
на този пласт в отделни свои изследвания, свързани с изучаване и съхраняване
на НКН в духа на Конвенция 2003 в областта на художественоизпълнителските
(пърформативните) изкуства и по-специално на изкуства, които обвързват по
някакъв начин театъра с антропологията.
През 70-те години на ХХ в. се появява понятието „театър от третия вид“
(third theatre), предложено от театралния антрополог и експериментатор Еуженио Барба и развито в книгата на Ян Уотсън от 1993 г. (Watson 1993). Понятието
обозначава театър, който нито е от първия вид, т.е. субсидиран, подкрепян от
държавата репертоарен театър, нито е от втория вид (алтернативен, авангарден
театър). Той е обвързан с търсения на нов език, който адекватно да предава
свещеното, сакралното, автентичното. Изучаването на такъв род представления
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през 1995 г. е наречено от Жан-Мари Прадие „етносценология“ (Pradier 1995:
46–48; Pradier 2001: 61–81), според която „плътта е дух“. Въпреки споровете за
точността на този неологизъм, на които аз няма да се спирам сега, ще си позволя да го заимствам и да назова изследователските опити на учените от ИИИзк
–БАН, които представям на този форум, етносценологични.
За съжаление във всички публикации на колегите има само отделни части,
свързани с художественоизпълнителското изкуство в контекста на Конвенцията. Учените не следват някакви специално антропологични или етносценологични подходи, но те поставят като обект на изследване такива прояви на
художествено творчество, които се намират в полето на антропологията (Дечева 2001; Йорданов 2016; Йорданов, Попилиев, Николова, Дечева, Спасова 2011;
Николова 2007; Николова 2015; Попилиев 2001; Попилиев 2003; Попилиев 2005;
Попилиев 2008; Попилиев 2013; Спасова-Дикова 2004; Спасова-Дикова 2015;
Spassova-Dikova 2007; Саев 1997; Стефанов, Дечева, Тошева, Попилиев 2004;
Стефанов1997; Стефанов 2011; Тошева 1997).
В тази посока са съвременните изследвания на учени от ИИИзк на театралните опити през Възраждането, свързани с читалищната дейност; на поетичната драма, в която българските драматурзи се обръщат към корените, към
архетипите, пишат пиеси, изпълнени с притчови, алегорични и фантастичи елементи. Тези пиеси се появяват през първата половина на ХХ в. с творбите на Антон
Страшимиров, Петко Тодоров, Георги Райчев. В тях са отразени стремежът към свобода на индивида и копнежите за по-различни, магически светове. В тези текстове
се свързват земята и космосът, така че необузданият дух да се откъсне от жестокия
свят и да полети във фантазни пътешествия. Изпълнени с алюзии, метафори и алегорични образи са спектаклите по пиеси на автори от втората половина на ХХ в., отново
в традицията на тази поетична драма, като Иван Пейчев, Валери Петров, Никола Русев,
Йордан Радичков, Иван Теофилов (Иван Свежин) и др. В тези произведения се изследва връзката между хората, времето, природата и космоса. В тях животът се
противопоставя на смъртта, познатото – на непознатото, редът – на хаоса, земният живот – на извънземното съществуване. Използват се фолклорни и фантастични образи, както и библейски мотиви (ил. 1). Учени от ИИИзк–БАН изучават и
спектакли от периода след 1989 г., които се основават на изследвания на бита
и душевността на българския народ, на фолклорните традиции, на архетипите в българската култура в експериментите на Възкресия Вихърова, Театрална
работилница „Сфумато“, Юлия Огнянова, Боньо Лунгов, Николина Георгиева
и техните ученици (ил. 2). При лабораторната работа някои от учените на БАН
са привличани за консултанти. Целта на част от тази дейност от последните
години е да бъдат проучени различни диалекти, нрави, обичаи. Някои от тези
спектакли популяризират българското НКН по света, като осъществяват гастроли по театрални фестивали в чужбина и печелят награди.
Ще спомена, че далеч по-близки на етносценологията изследвания се провеждат в ИИИзк–БАН като сравнителни изследвания между пърформативните
изкуства на Азия и Европа, в частност на България. Например учени от Инсти45

Ил. 1. „Суматоха“, Йордан Радичков. Режисьор Методи Андонов, Сатиричен театър,
1967. Архив на Сатиричния театър „Алеко Константинов“

тута изучават съвместната дейност между български, китайски и корейски изпълнители от времето на социализма. Посредством проучването на архивни документални кадри се възстановява един пласт от културния обмен между България и азиатските страни. Конкретни примери са вокалните и хореографските
изпълнения на Ансамбъла за песни и танци към Българската народна армия
от 1954 г. на китайски и корейски фолклор, както и обратното. Във филма „С
крилете на Чулима“ за посещението на Тодор Живков в КНДР, произведен през
1985 г., с режисьор Христо Ковачев има уникални кадри на севернокорейки,
облечени с национални български носии, които танцуват български хора. Това
недвусмислено показва, че за нуждите на културния обмен и комуникацията
на правителствените делегации представители на КНДР са били много добре
запознати с НКН на страната ни (Martonova, Beneva 2017: 214–223).
В Института има изследователи на традиционната Пекинска опера, които
поставят акцент върху мултикултурните влияния и културния обмен между Изтока и Запада (Ценова-Нушева, 2010).
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По международен проект съм проучвала традиционните балийски изпълнителски изкуства и по-специално Легонг, Баронг и огнените танци на транса
(ил. 3 и 4). Поразителна е връзката между тези ритуални изпълнителски форми
и нашите лазарки, кукери и нестинари като художественоизпълнителски форми, свързани с инициацията, борбата на победата на доброто над злото, влизане
във връзка с висшите сили (Спасова-Дикова 2010а; Спасова-Дикова 2010б; Спасова-Дикова 2012; Спасова-Дикова 2017).
Художественоизпълнителската дейност на човечеството със своето разнообразие и потенциал е безгранично поле за изучаване, което крие огромни предизвикателства и тайни пред изследователите. Тази „етносценоложка“ целина у
нас е все още неразорана и очаква нови научни разработки и открития.
Ще си позволя накрая да цитирам параграф 1 на чл. 2 от Конвенцията за
опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, в който се акцентира върху значението на нематериалното културно наследство и художественоизпълнителските изкуства в частност като инструменти за опазване на културно-историческото наследство и националната идентичност и за разгръщане
на човешкия творчески потенциал. Според този текст от Конвенцията: „Нематериално културно наследство“ означава обичаите, формите на представяне и
изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти,
предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, групи-

Ил. 2. „Луда трева“ от програмата „Ноев ковчег“ по текстове на Йордан Радичков.
Сценична адаптация и режисура Маргарита Младенова, Театрална работилница
„Сфумато“, 2018. Архив на Театрална работилница „Сфумато“
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Ил. 3. Баронг, Убуд, Бали, Индонезия, 2010, сн. Йоана Спасова-Дикова

Ил. 4. Огнен танц, Убуд, Бали, Индонезия, 2010, сн. Йоана Спасова-Дикова
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те, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културно наследство.
Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история
и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин
способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството“ (Конвенция 2003).
Изучаването на такъв род човешка дейност, която материализира, пресъздава „тук и сега“, пред очите на зрителите символи, знаци, звуци от миналото, в
които се съдържат частици от нематериалното културно наследство, предавано
от поколение на поколение, е мисия на изследователите на пърформативните
изкуства, на учените, които се опитват да уловят неуловимото и да го съхранят
за бъдещето, да поддържат паметта и да се борят със забравата.
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The implementation of intangible cultural heritage (further ICH) is a dynamic
process, which establishes characteristic cultural and academic policies on global,
regional and local level.1 In this sense, an ICH project itself touches complex administrative and political strategies, academic knowledge and presentation. Public and
academic debates, which began in the 1990s, open up many questions focused on
social networks, human rights, corporate and global trends (Castells 2000; Brown
2005; Graham 2002). From the point of view of scientific interpretation, this phenomenon implies a discursive and contextual penetration for loading various levels of
meanings and power structures. Heritage strategy permanently confronts administrative stereotypes and pragmatism with scientific context and issues which determine
various kinds of representative policies and knowledges (for example, the relation
between research programmes and administrative programmes, such as the joint
UNESCO – EU Horizon 2020 programme, and other UNESCO projects). ICH operates on the principle of presentation, institutionalisation, networking and contribution. In this paper, we will indicate the processes of ratification and implementation
of ICH in Serbia from the position of scholarly research (i.e. the professional involvement and coordination with local communities), thus creating a broad spectrum of
activity under the auspices of the central protagonist – UNESCO. 2
Institutionalisation and Contribution
The key point in the process of promoting ICH was the adoption of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage at the 2003 UNESCO
Conference (Paris). The Convention is based on existing universal declarations with
1
This paper is based on research which was co-financed by the Kulturno nasleđe i identitet
(Cultural Heritage and Identity) project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia (177026).
2
The first meeting of the Museum Society of Serbia interdisciplinary organisation was held
at the Ethnographic Museum in Belgrade in 2004. There was recognition of the field in the identification of ICH and further cooperation in the subsequent years, and activation of individuals,
especially museum experts in connections with international institutions.
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the object of guaranteeing and respecting human rights, protecting copyrights and
individual/private property, preserving cultural heritage, promoting cultural diversity
and initiating cultural dialogue. This phase can be referred to as the codification phase
of ICH. The next step was institutionalisation, involving the basic tasks of management, operationalisation and cooperation in supervising and mapping dispersive phenomena. The hierarchy in the management entails the reflection of the bureaucratic
system in the procedures of the operation of international committees, state / national
commissions and committees and the NGO sector. Each of the member countries
founded their own bodies – commissions, centres, coordination teams.
The UNESCO Convention was ratified in Serbia in 2010. In 2011, implementation bodies were established within the Ministry of Culture and Information of the
Republic of Serbia – the National Committee for the Protection of Intangible Cultural
Heritage and the Committee for Recording Intangible Cultural Heritage in the National Registry.3 It was in this period that the processes of implementation of activities were initiated, including identification, listing (mapping) and application. The
Centre for Intangible Cultural Heritage, whose task is the research, listing, processing, safeguarding and presentation of intangible cultural heritage in the Republic of
Serbia, was founded within the Museum of Ethnography in Belgrade in 2012. Thanks
to the activities of thе Centre – as well as to those of the Institute of Ethnography, the
Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA), the Department of Ethnology and
Anthropology of the Faculty of Philosophy and the relevant museums – experiences
are exchanged and passed on between representatives of local communities and academic researchers.
The role of the local community in safeguarding the ICH is contemplated especially through scholarly research activities, academic and institutional contributions.
The sustainability of the heritage; its development potentials; processes of duration
and change; application and protection; the value of heritage as an asset; copyright
protection; protection of human rights against discrimination; monitoring heritage
under the influence of modern social and political trends – all these issues are among
the tasks of the academic community. The academic contribution is manifested
through institutional project-based activities, international bilateral cooperation and
professional academic cooperation between museums, institutes and the Centre for
Intangible Cultural Heritage. As part of their activities, the humanities institutes of
SASA have achieved important results over the past couple of years in reviewing
the importance of ICH. We would especially like to commend the projects of the
Institute of Ethnography (co-funded by the Ministry of Culture and Information) In-

In parallel to administrative verifications, scholarly research and publication of works and
books started to contribute seriously to the even greater visibility of the phenomenon. There are
for example two studies in which there are the first interpretations and comments on intangible
cultural heritage: Muzeji i granice moći (Museums and the Limits of Power) (Gavrilović 2011)
and Making the Intangible Tangible: The New Interface of Cultural Heritage (Rusalić 2009).
3
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tangible Cultural Heritage in Multi-Ethnic Communities in the Banat and Cultural
Heritage and Identity (the latter funded by the Ministry of Education and Science).
Within academic bilateral cooperation ICH topics are studied particularly in the domain of comparative research and interpretation, which opens important questions
and redefines the place and role of the ICH in modern societies. As a result of the
long-standing cooperation between SASA and the Bulgarian Academy of Sciences
(BAS) – particularly between the former Institute of Ethnography, the Institute for
Balkan Studies SASA, as well as with the BAS Institute of Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum – a number of monographs and proceedings have
been published on the topic of heritage, for example: Изследване на културното
наследство – сьстояние, резултати, перспективи (2013) and the publication of
Дни на наследството (2014). In the course of the last cycle of bilateral cooperation
between the two institutes of ethnology, a project entitled The Contemporary City in
Serbia and Bulgaria: Processes and Changes, which had the research of ICH as one
of its resultant focal points, was completed (Bulletin of the Institute of Ethnography
SASA, LXIII-1, 2015). The intangible heritage is studied in the domains of socialist heritage (Serbia and Slovenia); regional heritage in a multicultural environment,
such as Banat (Romania and Serbia); similarity of traditions (Serbia and Macedonia).
There are also the topics of diaspora heritage and the heritage of ethnic minority cultures, which expand the contribution towards other states, both with ethnic / national
communities, and with the accent on regional and local communities. From 2010,
under the auspices of UNESCO, the Regional Centre for the Protection of Intangible
Cultural Heritage in Southeast Europe has recognised the importance and compatibility of such cooperation.
Even before the adoption of the UNESCO Convention, there was a long-standing tradition of cooperation between researchers and local communities in Serbia.
This is especially evident in the humanities, such as ethnology, anthropology, ethnomusicology, ethnolinguistics and folkloristics where rich data on life, tradition
and heritage in micro and local communities not only from Serbia but from across
the Western Balkans has been collected, published and analysed. The SASA Institutes of Ethnography, Musicology and Balkan Studies as well as the Museum of
Ethnography preserve a substantial body of data, video, audio and written documentation of various customs, performance practices, traditional skills, language
and speech characteristics etc. (a certain amount of these data has been digitised).
The adoption of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage in 2003 and its ratification in Serbia has meant continuity, but
also a new stage in program and strategic coordination between local communities and researchers. Their long-standing cooperation has facilitated the efficient
start of the implementation of the Convention through the processes of recording and application for ICH status of certain elements. Teams of researchers, who
worked on the mapping of elements, and bearers of heritage, who practised their
traditions, have established certain continuity of interactions, which has proved
to be useful and effective for the current strategies of safeguarding cultural ele54

ments. The researchers knew the field and the sites very well, while the heritage
bearers were well-informed and encouraged to cherish and keep their tradition.
The re-establishment of this network with the aim of creating national lists and
UNESCO representative categories has intensified the interest and cooperation
even more. Hence, cultural animation has taken on a dual character in this cyclic
loop: transfer of knowledge into practices and transfer of practices into knowledge.
The relationship between local communities and researchers (museum and academic experts) has yielded an increasing number of representations, interpretations
and promotions of heritage. In addition, seminars, round tables and workshops on
the importance of the visual presentation of cultural heritage were organised as part
of the prestigious International Festival of Ethnological Film in Belgrade; the area
of children’s creativity has seen increasing enthusiasm and the involvement of professionals and heritage bearers etc.; exhibitions and workshops on the safeguarding
of old crafts and customs are organised among the activities of regional museums.
Academic gatherings have also been organised, and projects dealing with the ICH
have been realised at the Department of Ethnology and Anthropology (Urban Cultural Heritage and Religiousness in the Modern Context and Environment; The
Cultural Heritage and Identity of the Expat Population; and Cultural Identities as
Intangible Cultural Heritage). The research potentials and mobility in practice in
local communities have established new dynamics and a wide network of activities.
The cultural, educational and professional activities mean that scholars (first and
foremost ethnologists, folklorists and ethnomusicologists), cultural and museum
experts, individuals in local communities and bearers of cultural heritage establish
a multi-dependant communication involving supervisors, moderators, educators,
coordinators, users and practitioners of the heritage.
As previously mentioned, the efficient initiation of the implementation of the
Convention, faciliatated by the well-established relationships between local communities and researchers, has led to work on a number of cultural elements, and
applications were made for them to receive ICH status, among them: krsna slava
(the celebration of a family’s patron saint’s day which is already on the UNESCO
representative list); Zlakusa pottery; singing to the accompaniment of the gusle; kolo
dances (circle dances); Pirot kilim-weaving; city songs from Vranje; the making of
čutura (wooden flasks) in the village of Pilica; the bewing of rakija šljivovica) (plum
brandy); bagpipe playing; frula (flute, fife) playing, and dozens of others. Although
the implementation policy entails certain levels of authority and hierarchy in activities, knowledge and practice, the streaming of heritage involves an equal treatment
of the exchange of experiences, striving towards the unique goal and strategy of
safeguarding. In this manner, the elements of heritage become visible and present
not only within a local community, but also to the wider public, through numerous representations. It is a long-term strategic programme which involves forms and
methodologies of work, a precise and adequate network and coordination of experts
and as wide a communication as possible with the groups and communities wishing
to safeguard or protect their heritage.
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Academic research is as practical as the practices of heritage which need to
be safeguarded. The intangible cultural heritage should not be mystified, idealised
and politicised, but rather considered realistically through various observations and
practices that are susceptible to changes, combinations, incomplete experiences and
sustainable creativity. This is why we are of the opinion that special attention to interacademic cooperation, exchange of academic experience, accumulation of knowledge and research networking establish a kind of living heritage and local communities which can contribute to a better understanding of human heritage as life.
Strategic Dilemmas: from Definition to Paradigm,
from Paradigm to Practice
While ICH has obtained firm institutional foothold as a functional boon for the
needs of the state and the nation, the substantial framework and applicability of the
Convention remain arbitrary and disputable. It began with the explicit definition of
ICH which started out as culturally universal, based on human communities, groups
and individuals, but was harnessed and steered toward strategies favouring ethnicity
and nationality. In order for these strategies to succeed, certain paradigms were established and these have given rise to dilemmas and debates about their reading and
production.
In order for a phenomenon to attain ICH status, it is necessary for it to be artificially planted into a frame of identification, to be set within certain boundaries
which are marked by practices, representations, expressions, crafts and knowledge
consisting of oral traditions and special linguistic expressions; performing arts; social
practices; rituals; festive events; knowledge and practices concerning nature and the
universe; traditional craftsmanship. This wide spectrum of jurisdiction of heritage
implies certain nonchalance demonstrated in its fluidity and as a tour d’horizon of
definitions. It was clear that some sort of framework had to be found, so the applicability or, rather, the identification strategy has mainly been focused on standard
and representative forms of folklore, meaning mostly traditional or village culture,
whether it be music, dance, customs, crafts or language. The folklore – tradition – village relation has therefore become a significant paradigm for national mapping (often
with romanticist overtones), secured by spatial and temporal coordinates. A dilemma
emerges when the ICH is set within the context of urban culture or popular culture.
Do urban cultures comply with the determinants and parameters that constitute heritage? Do metropolitanisation, global trends and hybrid cultures have their own heritage? In some Belgrade circles the possibility of establishing a museum of pop and
rock culture, which would draw on the rich material and documented intangible heritage of urban everyday life collected over the past five decades, is slowly being articulated. A good example showing that this is indeed possible is the publication entitled
Leksikon Yu mitologije (The Lexicon of Yu Mythology), which contains references to
the heritage of popular culture from the period of socialist Yugoslavia. Who thinks
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this is important? Who finds this sort of things interesting? Who needs it? Primarily,
generations past and future who build inter- and intra-generational communities of
knowledge and memory of culture and heritage.
The second level of definition consists of criteria / parameters which serve to
determine ICH status. These parameters have the objective of establishing generational transmission, creativity of communities and individuals, interactions with history, perceptions of continuity and promotion of cultural entities and diversity. The
definition given by the Convention, even in the realm of criteria, leaves a lot of room
for manoeuvring. However, when these criteria become incorporated into national
policies on indexing, identification and representation of heritage, the consequences
are specific paradigmatic requirements. The conceptualisation of the ICH is usually
based on the paradigms of indigenousness, authenticity, lasting continuity and belonging. Basically, heritage implies ownership which is, in the domain of culture,
a warranty for the entity and identity code of the we-group. National policies of
management tend to focus on the ownership of heritage as a national resource. In
Serbian terminology, “baština” is often used to signify heritage, in order to highlight
its base in ownership (akin to the terms “očevina” and “dedovina”, which basically
signify the patrilinear inheritance of property)4, and figuratively implies the inheritance of cultural resources through state and national tutors – conceptualisers of traditions, defenders and promoters of heritage (Gavrilović 2010: 41 – 53). This whole
constellation of responsibility institutes a kind of structure of power and governance
over heritage. The main rivalry is between practices and events which have been
transformed into long-lasting heritage and practices and instances of “invented traditions”, which tend to be transformed into heritage. The first are already manufactured
national models and the second ones are being manufactured into national models.
For example, while folk trumpet playing has been around since the beginning of the
20th century, the phenomenon only became representative and came to be conceptualised as a tradition after 1961, when communist activists organised the first festival in
Guca. Over the last 55 years, trumpet playing has become a globalising phenomenon
labelled as a “Serbian brand”, and in that sense has entered the bureaucratic zone of
conflicting opinions on whether it should be treated as a paradigm or a brand. At the
same time, the struggle for positioning takes place in the context of the ownership of
such music: is trumpet playing Serbian or Romani, and how can it be packaged as a
national product? It is not hard to surmise that the structuring of paradigms comes in
hand as a tool of the ideology of particularity / entity which, by abetting the principle
of difference, excludes the principle of otherness. Aestheticisation and the market
allow fusion of past and current culture – like for example various ethno-festivals
combined with old fairs. Since the 1970s, folklore events have increasingly begun

4
The use of the Serbian terms “kulturna baština” and “kulturno nasleđe”, both of which are
translated as “cultural heritage”, present the old/new concept and context as a form of essentialism and epochalism respectively.
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to be refered archaically, as “Sabor” (“The Assembly”) – a term, which, etymologically, points to the genesis of people’s celebrations in fairs and religious rites (Lukić
Krstanović 2011: 268).
Heritage is the medium and the message which points to the past, or rather to a
future past, with the purpose of making it permanent. So, the basic dilemma is whether the heritage – past tandem is understood as permanent and immutable or as a dynamic process of change with old and new elements and mutating forms of recycling,
which creates recognisable complexes. Heritage is not improved by new generations;
rather, each generation leaves its mark on the process of creating and adding to the
complex whole, which can indicate both continuity and discontinuity. The slava, for
example, is one of the most vital customs, fulfilling all the requirements for inclusion
on the ICH list. However, in the process of bureaucratisation, confusion is created
when the custom is deconstructed from a pretentious essentialist stance in order for
it to receive a better position on the lists (according to some opinions, the origins of
the slava go as far back as the middle ages, and even further; ritual objects are placed
at the forefront to materialise the custom, although they are not primary etc.). The
dilemma is whether slava should be safeguarded through the essentialist paradigm, or
should not be safeguarded at all, since it is a vital and widely practiced custom which
will remain relevant for the family unit for a considerable length of time; as such,
should it even have been nominated?
The key word and objective of cultural heritage is “safeguarding”, which encompasses identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement and transmission, through formal and informal education, as well
as revitalisation. In other words, it is about manufacturing ICH and measures to supervise it. Processed in this way, ICH enters a new phase of utilisation and safeguarding. However, safeguarding has a twofold objective pertaining to the preservation
of elements which are disappearing, and to elements which are vital. This twofold
role creates priorities in assessing what is more valuable: that which is dying out
or that which is vital. When the propositions for safeguarding are established, the
dilemma of suitable and unsuitable heritage emerges, or rather, is posed by those
who manage it. The safeguarding or preservation of certain practices, especially in
the area of magic, beliefs, or social rituals, often infringes on the concept of human
rights, copyright or private property. This poses the question of whether everything
which is labeled as ritual / ritual practice receives positive treatment, and who makes
such decisions, whether certain customs should be safeguarded regardless of their
destructive or aggressive elements based solely on their supposed antiquity and long
tradition, for example blood vendettas in Serbia and Albania, or Vlach magic (See
Rusalić 2009).
In general, the interpretations of the ICH imply cultural dynamism and connection to European cultures, which are recognised through dualism, i.e. mutual authentic action, originality and characteristics, as well as in the integration of global trends
(Golež Kaučić 2009: 94). On the other hand, in Serbia, as in many states in transition,
this dualism is often perceived and expressed through confrontations or the oppo58

sites of the global and local, the national and European more usually recognised in
ambivalence. Having tactics between the symbolic status of “our” culture on the one
hand and European culture on the other (or regional common denominators), refers
more to a monism of heritage which is, in this way, more easily recognised in the
public discourse.
Heritage in denominators of states (see for exampe UNESCO lists) refers more
to distances than to approximations. However, ICH policies provide an opportunity
for future regional networking in which cultural crossovers are preferred, and are
as inevitable as cross-cultural elements. If we consider the whole Balkan region
and South-East Europe, we will inevitably encounter numerous common elements.5
There are no homogeneous national cultures in the Balkans – the Bulgarian director
Adela Peeva’s film Čija e tazi pesen?/Whose Is This Song? speaks of this diversities
and similarities (see also Rusalić 2009: 137). This is how ICH in society circulates
through communications, but also while constructing heterostereotypes and autostereotypes for representation (Bokova, Ganeva-Raicheva 2012: 31).
Between Living Practice and Elements of Intangible Cultural Heritage
Since the adoption of the UNESCO convention in 2003, there have been increased efforts in Serbia to make elements of culture (such as beliefs, knowledge,
skills, language, oral traditions, music, dancing etc.) intangible elements that are
important for the construction and empowerment of cultural identity of individuals, groups and communities and are more accessible to a larger proportion of the
community.6 Until now, the “promotion of cultural differences and creativity” that
article 2 of the Convention recognises as a priority (Lukić Кrstanović, Divac 2012:
11), has been relegated to institutions and professional organisations that deal with
cultural heritage. Ways of presenting intangible heritage differ depending on what
type the elements of folk culture belong to. Specific events such as celebrations,
holydays, parades and festivals are opportunities to present history, culture, and
tradition of a people by promoting oral tradition and language, theatre, social practices, rituals and holidays. Cultural diversity, a multi-religious environment and a
long tradition of safeguarding authentic cultural heritage have lead to the specific

5
A good example is the inscription in the UNESCO list of the Mediteranian diet (Greece, Spain,
Italy, Morrocco) element, www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00435
(7.05.2020).
6
One of the conclusions of the International Conference “A Global Assessment of the 1989
Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment
and International Cooperation” was: “It is time for an appropriate representation to be given
of those whose practices create and nurture this culture. Recognition and respect for the active
participation of grassroots practitioners in the production, transmission and preservation of their
cultural expressions and products are essential for meeting the increased challenges and opportunities in the new global encounter and exchange of cultures” (Final Report 1999).
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intangible heritage Serbia has today, and thus to the many events celebrating and
preserving it. However, elements of ICH are most often presented to the public
through events aimed at tourists. According to research conducted by experts from
the Jovan Cvijić Institute of Geography, SASA, in 2014, it was determined that out
of the 28 elements that were already in the registry, 24 were a direct basis for 134
events held in Serbia, and an indirect basis for another 178.7 On the other hand,
nearly all events, especially ethnographic, but also a large number of artistic, musical, economic and gastronomic ones, contain certain ICH elements. The most numerous events of this type are folklore and traditional folk music festivals (Bjeljac
2010: 28): Prayer under Midžor (Balta Berilovac); festival of traditional folk creativity (Topola); Vršački Venac folklore festival (Vršac); Oj Moravo festival of Serbian fife players (Prislonica); Autumn in Zlakusa Lončarijada; festival of traditional folk songs (Čajetina); Krajiški biseri festival of songs from Krajina (Plandište)
are a number of examples. Certain events are included as solo elements on the List
of ICH elements of the Republic of Serbia because they fit the conditions set out by
the UNESCO Convention.8 For example, Vukov Sabor and Molitva – Đurđevdanski
uranak are noted in the National Registry of Protected Intangible Heritage as examples of “good practice”, and there has also been a push to include Zaječarska gitarijada on this list. Most of these events take place in rural and less developed areas
of Serbia, which are also recognised as being the areas with the highest numbers of
ICH elements and the greatest degree of preservation of these elements in an authentic form. However, ICH is in a process of finding its new and inspirational place
in urban environments, especially as far as various public events are concerned.
Aside from the city being a territorial unit which is, among other things, made
up of cultural spaces of tradition, innovation, history / memory, communication,
various interactions, work practices and types of association, specific urban forms
can offer the possibility for the dynamic promotion of intangible heritage where
the elements are – keeping in mind historical, territorial and social parameters –
connected to verified non-urban relic spaces or centres (Lukić Кrstanović, Divac
2012: 15). Thus creative activities based on tradition, festivals, fairs, convocations
and the like can become independent implemented elements guaranteed by the
UNESCO Convention. The Licidersko srce International Children’s Folklore Festi-

7
The emphasis is on events where the elements of cultural heritage represent the basic or
dominant program, and events where intangible cultural heritage is a more significant accompanying program (Bjeljac, Terzić 2015: 508).
8
Events that have an artistic, economic, ethnographic, sport or religious character may be
part of an unsubstantial cultural heritage if they follow the conditions of the Convention (Bjeljac,
Terzic, Lovic 2015: 58): “In order to obtain the status of intangible cultural heritage, it is necessary to artificially instal an identifying framework and border zones marked by the practices,
representations, expressions, skills and knowledge, which are transmitted from generation to the
community/group, providing them with the sense of identity and continuity“ (Lukic Krstanović,
Divac 2012: 11).
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val is a representative example of such an event which is, on the one hand, oriented
toward elements of intangible heritage with is a recognisable reference in practice,
and on the other, is becoming recognised by individuals and communities / groups
as intangible cultural heritage per se.
The Licidersko srce International Children’s Folklore Festival
The Licidersko srce International Children’s Folklore Festival has been organised 11 times in Serbia, with about 5,000 children from Serbia and 30 other
countries participating so far. It is is organised by the Užice-based NGO ERA and
is often held during the third week of August in Užice or nearby popular tourist
destinations in Western Serbia and Bosnia and Hercegovina. Besides children from
Serbia, children and groups from all over the world take part in the festival, with an
average of 10 foreign ensembles and about 20 Serbian groups. In all, approximately
900 children (aged 10 to 16) participate in the festival every year. From the very
beginning, the festival has been supported by the Ministry of Culture and the Ministry of Education of the Republic of Serbia. Due to the importance and influence
which the event has in the expansion of friendly relations among nations and countries, the patron of the festival is the President of the Republic of Serbia. The main
goals of the initiative are: the promotion of cultural cooperation between children’s
communities; strengthening friendly connections between countries; fostering multiculturalism and multi-ethnicity. Besides the folklore concerts, parades and street
attractions, there are many interesting activities throughout the five-day festival,
including: an exhibition of national costumes of the participating countries; folklore workshops; an international seminar for choreographers and folklore teachers;
humanitarian action charity fundraisers; tourist visits; concerts by popular singers
(artists); pottery workshops. Media partner is the national television station and the
festival receives a lot of media attention.9
Licidersko srce can be seen in two ways: as an event promoting ICH, which is
a notable reference in practice, and as an emergent ICH itself. On the one hand, in
accordance with the definitions of the UNESCO Convention, Licidersko srce has
the means of safeguarding, promoting and diffusing the ICH, mainly through such
genres of expression as music, dance, games, rituals, customs, handicraft skills
and other arts. In accordance with the International Council of Organisations of
Folklore Festivals (CIOFF) definitions of traditional programs on the stage, by
representing an ICH that is “transmitted from generation to generation…provides
a sense of identity and continuity…promotes respect of cultural diversity and hu-

9
http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4712/Serbia_-INTERNATIONAL_
CHILDREN_S_FOLKLORE_FESTIVAL_LICIDERSKO_SRCE_-_UŽICE (7.05.2020).
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man creativity” and so Licidersko srce programme provides other participants, as
well as the majority of the population, with an insight into the national traditions
of their country as well as into the cultural heritage of other people (CIOFF 2012).
On the basis of clearly determined objectives and realistically evaluated means,
the global concept and the programming of an international folklore festival includes mainly the following four elements: the expression of the traditional culture – music, singing, dancing, costumes, customs, handicrafts, tales, traditional
instruments and more; the intervening parties – artists, choreographers, musical
directors, craftsmen, ethnologists, teachers, children and youngsters, the festival
audience, families, elders and others; the partners – cultural and social associations; local and regional folk groups; local, regional and national artists; local,
regional and national governments; town halls and municipalities; regions; unions; schools, teachers and institutions; craftsmen’s guilds; and, last but not least,
the volunteers; the activities – performances, exhibitions, conferences, games,
contests, meetings, visits, training, demonstrations, parades, shops, tastings and
more (CIOFF 2012). Licidersko srce is considered to represent authentic expression because the “content is regional…costumes are superficially or faithfully
reconstructed…music and dance are presented without arrangement” (CIOFF
2012). On the other hand, the Festival is viewed as an emergent ICH, or an ICH
in the making. For example, in 2013, experts from the Institute for Sociological
Research at the Faculty of Philosophy in Belgrade conducted research on how
residents and members of local elites view the identity of their city. For this survey identity was defined as an assemblage of unique traits and characteristics that
maintain lasting recognition compared to other cities, by which it is differentiated
from them and acknowledged as special (Spasić, Backović 2017: 16). Qualitative
and quantitative data on four Serbian towns, including Užice, was collected in
the field, analysis of which showed that the local residents, when answering the
question “What is your town known for?”, put the category “events and festivals”
(of which Licidersko srce is an example) right after categories such as “traditional food and drink”, “socialist heritage” and “historical monuments or heritage” (Spasić, Backović 2017: 56). Furthermore, the fact that the festival, which
is on the list of the World Organization of Festivals, is funded by the town of
Užice and the Republic of Serbia (through the funds of the Ministries of Culture,
Education and Economy and Regional Development), indicates that Licidersko
srce is becoming an object of cultural policy, conducted expertly and top-down.
If other relevant actors – researchers, users, proponents, manufacturers and consumers – recognise the Festival as contemporary heritage, it could be included in
the official process of mapping ICH, even though it is not a long-standing cultural
phenomenon.
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Conclusion: Toward the Future Heritage
While cultural heritage is still to some extent viewed as a kind of matrix of national identity, it also signifies decentralised and localised identities with elements of
hybridisation. The main discussions therefore take place between those experts who
view antiquity and continuity as imperative for the sustainability of ICH and those
who view the mobility of ICH as a creative potential of collective memories of communities and groups of people important to them, and not as national representations.
Various strategies of representation are nothing but the result of different policies
of perception which have their instructors and arbiters in the adaptation of ICH for
the field of spectacle. The discrepancy between different expert perceptions of what
heritage is and how it should be defined is sometimes useful, because it problematises ICH and leaves important issues about it open for debate. Whether traditionalist
and essentialist strategies of puritanisation and conservative cultural heritage as a
national issue or the transformatory ratio of living incomplete cultures will prevail in
the end – only time will tell.
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Прилагането на нематериалното културно наследство в Сърбия.
От парадигмата към практиката
Мирослава Лукич Кръстанович, Бояна Богданович
Резюме: Елементите на нематериалното културно наследство присъстват
като динамичен процес и живи практики при установяването на определени
културни политики на локално, регионално и глобално ниво. Конвенцията на
ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство е ратифицирана
през 2010 г. в Сърбия, където нематериалното културно наследство се опазва
чрез националната политическа стратегия, акумулираното академично познание,
различни интеракции в мрежа и усета на неговите носители. От една страна,
стратегията за консервиране и съхранение на наследството се ръководи от
стандартите и парадигмите, свързани с елементите на традиционната култура и
фолклор. От друга страна, наблюдава се разрастваща се тенденция за моделиране
на градско наследство, свързано с околната среда, на индустриално наследство
или наследство, свързано с популярната култура при процеса на метрополизация.
Популяризирането на нематериалното културно наследство в Сърбия е представено
чрез фестивала „Луцидерско сърце“, който се провежда в Ужице (Западна
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Сърбия) през последните 10 години. Този уникален форум, популяризиращ
нематериалното културно наследство, който заслужава да се отбележи сред други
подобни практики, се разглежда като новопоявяващо се нематериално културно
наследство.
Ключови думи: нематериално културно наследство, парадигма, Сърбия,
културни политики, практика
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THE ROLE OF THE ACADEMIC SCIENTIFIC RESEARCH
OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE WITHIN
GLOBALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES
Oksana Mykytenko
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A famous public and cultural figure in Japan, Daisaku Ikeda, was interviewed
few years ago by the Ukrainian magazine Vsesvit. Answering a question regarding
the prospects of our civilization, world culture and cultural wealth in the epoch of
globalization, he mentioned that “the idea of globalization in full understanding of
this word should mean rapprochement and unity of different cultures and creation of
a common home for mankind without any borders and discrimination”. He believes
that integration in spiritual aspect means “not monotony, but a harmonious unity of
everything that this world is rich in” (Дайсаку 2004: 21).
The discussion of issues of globalization has already lasted for years. What is
it – dissolution of something national, specific, individual or integration as a necessary unification of equitable planetary system elements? To what extent such notions as “globalization” and “dialogue of cultures” can be related to it? Can they be
regarded as a system of thinking and existence? Scientists are unanimous in seeing
globalization which endangers many elements of intangible cultural heritage (further
ICH), as an objective phenomenon, bringing to the forefront the issue of preserving
the cultures of the smaller nations and of the new EU members in the contemporary
world.
In the epoch of globalization seen as a modern process of public and cultural
dynamics, and a global process interpreted as tendency of redistribution of power
and creation of new elites and powerful centers (Петковска 2001: 245), the issues of
cultural identity acquire significant importance; and this cultural identity, in its turn,
becomes the leitmotif of the social and cultural trends of the contemporary postindustrial society.
General threats of globalization and urbanization, unresolved legal issues, in
particular under-regulated copyright, which does not provide transfer of knowledge
and skills of living traditions, change in cultural landscape (both in the village and
the city), weakness of economic and social development of the regions, youth migration, replacement of cultural forms for pseudo-cultural or post-cultural etc., are
considered existential risks to ICH. The very destruction of the continuity of cultural tradition becomes the greatest challenge to the existence of ICH, the elements
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of which (in order to be recognized as ones in conformity with the Convention)
must be vital.
One of the main threats is the destruction of identity (including cultural, historical and religious identity or the attempt to “instill” a dual identity, such as “let’s celebrate Christmas with Europe together”), the phenomenon of cultural kitsch, change
of the inherited culture by the next generations and in particular of the architectural
landscape marks the simultaneously destruction and annihilation of tangible cultural
heritage. Actually, in all these cases, it is hardly possible to preserve ICH without
preserving tangible cultural heritage (further TCH).
It should be noted that Bulgaria was one of the first countries to establish its
National Register of Intangible Cultural Heritage, which was an impetus for the creation in 2006 of a corresponding National Council, coordinating activities within
the country. At the end of 2007, the large-scale National Program “Living Human
Treasures – Bulgaria” was launched and the first five nominees were listed on the
National Heritage List. An event of international importance was the creation in February 2012 of the first in Europe Category II Regional Center for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage (encompassing Southeastern Europe) under the auspices
of UNESCO. At the same time, the National Center at the Institute of Ethnology
and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS was strengthened and local centers of intangible cultural heritage were opened in places of cultural heritage
of international scale connected with the so called Bistrishki baby and nestynary
(Сантова 2014: 22).
Despite of the fact that the Convention for the Safeguarding of the ICH (2003)
was ratified by Ukraine in 2008, the existence of ICH elements has not been yet legally regulated and legal framework for the establishment of the National Register
has not been developed. As it is well known, the application of international documents, important both for interpretation and implementation at national or regional
level, should be based on sound theoretical background and practical experience.
It should be noted that since 2015 the Ukrainian Center for Cultural Research
has been operating at the Ministry of Culture of Ukraine, which carries out “information and awareness-raising work using the Internet resource”, and organizes workshops involving research institutions and institutions of higher education. As it is well
known, the UNESCO Convention provides many opportunities for identification,
determination, documentation, storage, reproduction, promotion, and study of ICH.
These include the possibility of concluding several lists of ICH in a specific territory,
involving also non-governmental organizations, communities and groups. Currently,
only one item has been added to the UNESCO Representative List (Petrykivka painting). The Cossack’s songs of Dnipropetrovsk region are included in the List of ICH
in Need of Urgent Safeguarding. A number of elements is now listed in the National
Register and the Representative List (Kosiv ceramics; Volyn muslin; Opishnia ceramics; Krolevets woven towels; Bread culture; Reshetylivka embroidery “white on
white” and carpet making) as well as to the List of ICH in Need of Urgent Safeguarding (Karaime cuisine; traditional Crimean Tatar ornament) (Снігірьова 2016: 98).
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The latest events, in particular, in Ukraine, indicate clearly that the present-day
mankind lives in a space of a united global civilization. It won’t be able to resist
various serious dangers if it doesn’t realize the full volume and the full depth of the
global context in connection to everything it dares to do as well as the full volume
and depth of the responsibility it bears. The origins and sources of such responsibility
are in the breadth of society’s spiritual experience, piled up for many centuries in the
framework of different traditions and religions. In the period of open planetary commonwealth formation, it is very important to see at the heart of different religions and
cultures the unity of basic elements that compose the common property of mankind.
In the 21st century, we witness the world becoming more multi-polar and multicultural. Besides, we see that the guarantee of its existence is provided by mutual
respect to cultural and civilization traditions. Thus, the understanding of uniqueness
of your culture becomes the guarantee of another culture’s existence. Every integration process requires obvious difference even on the level of language and culture,
where there are no “small” or “big” cultures, and each of them has its own uniqueness and originality. Universalism as a problem arising in the period of integration
and globalization transformations represents a serious danger to any culture – to its
individuality, indigenous nature and right of choice. Such dangers are mainly felt by
smaller nations; they need such parameters of their folk art that define their national
and artistic uniqueness to compose their own national, social and cultural identity.
Thanks to folklore and ICH, these communities are able to self-identify and differ,
using the mechanisms of traditional culture and taking into consideration the necessity of evolution, when new cultural phenomena exercise direct influence of tradition.
Present-day Ukrainian cultural life is more and more characterized by the attention paid to ICH as the spiritual basis of ethnic consciousness and national renaissance. It defines the urgency of some aspects of ethnology and requires in-depth study
of the problems of national uniqueness or identity on both methodological-theoretic
and socio-cultural levels, taking as well into account European scientific experience.
Modern civilization, often marked by “erosion of identity” and multi-cultural
trait, shows allegedly respectful treatment of national differences, but in reality it
also supports growth of common standards and values, both cultural and social. Such
reality defines the necessity of rationalization and search of new forms of influence
on national cultures and spiritual traditions.
The source of the originality, nourishing culture and indicating its vitality, is
folklore and ICH that together with language constitutes the index of cultural, ethnic and social identity. Each of these identities is defined by certain links – ethnic,
personal and religious. In both present and future processes of “Europeanisation”,
the preservation of ICH means the preservation of identity, as it is folklore that is
one of the symbols of every nation. It exists as long as its culture and its language
are alive, and is best pronounced in folklore. It is worth mentioning here the words
of a Serbian writer Milorad Pavić, who put culture in the first place among the most
important values: state, nation and culture; without culture neither nation nor state
can exist.
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In the period of social changes, technological and informational progress and
new virtual reality the notion of ICH becomes identical to the notion of nationality and national identity. According to the 2003 Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage, the ICH – or living heritage – is the mainspring
of our cultural diversity and its maintenance guarantees continuing creativity. The
Convention defines ICH as the practices, representations, expressions as well as the
knowledge and skills that communities, groups and individuals recognized as part
of their cultural heritage. Due to folklore, a person understands his or her difference
from another person and carries on a dialogue with him/her. Variety of forms and
displays of folk art become one of the main sources of cultural identification and
self-identification of an individual in a poly-ethnic community. The indices of such
identification are traditional artistic images, symbols, notions and stereotypes which
in the context of present-day conditions influence the formation of cultural and identification indices of the nation on the basis of values that are traditionally specific to a
particular society. ICH is traditional and living at the same time. It is constantly recreated and mainly transmitted orally. The present-day creative potential of public and
cultural movement includes paraphrasing of traditional mythological views, metaphorical allegories or symbolic abstractions of folklore. At the same time functional
changes of folklore become more important today, in particular ethnic-integrative,
social, domestic and utilitarian, communicative, educational and stimulating ones;
that’s why the task consists in respectful treatment and comprehensive study of different manifestations of ICH.
Search of identity in the epoch of globalization requires answers on the following questions: With which forms of intercultural communication to shape a new
universal cultural model that wouldn’t be deprived of the variety of separate cultural
traditions? What cultural traits guaranteeing dynamics and vitality of every separate cultural event should be like? What are the main characteristics of inclusion of
corresponding historically and geographically conditioned cultural differences in the
contemporary general context?
As a matter of fact, the identity and authority of tradition, and thereby its legitimization in the context of present-day conditions, are related not to the issue of
existence of some imaginary traditional communities or of revitalization of archaic
cultural traits, but to the problem of mentality and to the range of cultural meanings
describing the phenomenon of contemporary life. These are conditioned by a particular cultural tradition, and at the same time they influence modern social and cultural
models. In such context, global and local phenomena do not exist in a contradiction,
but are interrelated spheres of human activity. It is interesting to compare the mutual complementation of such notions as “global” and “local” with the technique of
“bricolage” including imitation, citing and combination of some traits and elements.
Thus a possibility appears of combining the local, the ethnic or the national as they
are expressed in a particular folklore tradition, on one hand, and the identity of global
culture as “transnational” culture, on the other hand (Петковска 2001: 248). Folk
culture can be studied as interpersonal, local, regional and ethnic. The process of
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creation is fundamental for this system, as exactly therein lies the need to preserve,
actualize and share the experience gained and the common artistic property of the
nation (Arsenova 2001: 155).
With the rapid increase of the processes of globalization and increase in cultural
contacts or culture conflicts, folkloristic narrative research is confronted with new
tasks. It seems that everyday narration as well as the (traditional) narrative genres
will not lose their importance, but will adapt their forms and functions to the changing conditions of the globalizing world. Narratives function not only as indicators of
attitudes or behaviors towards (ethnic, religious, cultural) others, but also as means
of coping with them. Personal narratives outline model images for ethically evaluated behavior (on the level of family, kin, community, ethnic group). Cultural values,
acquired through folklore, religious education and traditional competence, are dominant. The goal of modernized narrative research is to determine which theories and
findings can be integrated into an (ethnological) intercultural communication and
– vice versa – which approaches and findings connected to intercultural communication can be applied to folkloristic narrative research (Рот 2002: 126).
Folk art occupies an important place among the cultural practices of the different
European countries despite all the differences of attitude toward this phenomenon in
modern Europe. These differences become obvious even on the level of the notion
of folklore in general, but often concern mainly local traditional cultures. One of the
main misunderstandings (or even prejudices) lies in the difference between the term
“folklore” in western and eastern cultural and scientific traditions, arising from their
respective attitudes to traditional culture. Insufficient knowledge becomes the basis
for the formation of stereotypes stating that some people use the term traditional
culture only as related to the historical past; up to the moment of nation’s formation.
Otherwise they are oriented on the future defined by powerful technological civilizations and at the same time consider the others to be in the tight framework of archaism and myths creation leading to infantilism and impoverishment. Such statements
are in dissonance with the idea stating that if for the West, folklore is an anachronistic
decoration, it is a constant primitive trap for the East (Петковска 2001: 249).
Tolerance in attitude to another culture when folklore is preserved under conditions of unauthentic environment and artistic reduction of tradition (i.e. talking about
general trends – in the view of folklore) is a necessary and important mark of folk
culture’s existence as a whole. The specific character of this existence in the present
times in general, is that “folklore, being included in the system of modern spiritual
culture where non-folklore forms prevail, gains some secondary features” – the socalled folklorism (Чистов 1978: 69). All that is related to social, political, economic,
cultural and informational changes in society. Nowadays when according to Todor
Zhivkov, “traditional culture fades away, but folklore remains” (Живков 1981: 321)
folklorism acquires special significance. Due to that, folklore expressions get some
peculiarities: they lose local differences, variation and penetrate in some non-folklore
contexts. Beyond the shadow of a doubt, the process of formation of folklorism is
determined by civilizational processes existing in Europe from objective and subjec70

tive points of view. At the same time, folklorism influences not only folk culture but
also the whole global ICH.
The artistic component of folk art is gaining an increasing importance – a fact,
which defines the specifics of the existence of folklore in the present. If, according to
the classic lexical meaning of folk culture, it is “a complex system of artistic culture
directly related to the traditional calendar and person’s everyday family life in the past,
with its own inner meaning, its symbols reproducing ideas and human life notions”
(Ivanova 2001: 288), then folklorism born in an urban cultural environment (first of
all, as an unauthentic artistic creative work) offers better conditions for folklore’s presentation. In T. Zhivkov’s opinion, “the more folklore is defined as an artistic immaterial wealth piled up from ritual everyday life situations, the more artistic creativity
includes it into its repertoire” (Живков 1981: 315); gaining meaning as its “savior”
(according to an apt turn of phrase by Radost Ivanova). Losing its positions of a basic
means of human living artistic representation, folklore is becoming more and more
important as a means of artistic satisfaction of needs. This aspect requires an increasingly urgent application of folklore and ICH policy for the purpose of legal protection
to ensure the existence of folk art, as its loss would mean that folklore isn’t anymore
an indicator defining social behavior of people belonging to a certain community –
nation, region or state. In this aspect, folklore and ICH exist not only as memory but
also create the base for coexistence of “now” and “here”, giving an opportunity for an
integration and reintegration of different communities. Folk art is seen as the means of
making “its own expression” in the world culture, continuing to exist not as an ancient
artifact but as a factor of spiritual development and aesthetic satisfaction of needs.
Corresponding nowadays mainly to aesthetic needs, traditional cultural forms are a
source of identity. They widely interact at the same time with modern professional creative work, proving society’s willingness to understand the national origins of culture.
Over the last decades, we have witnessed a renovated interest towards folklore
everywhere. Apparently, in the contemporary situation folklore could not comletely
fulfill its traditional functions; modern times generate new ideas for its operation and
in this sense it acquires “utilitarian” characteristics. Folklore “goes up” on the stage
– with a specific repertoire; folklore becomes the basis of concert improvisations;
new forms of performances are created on folklore melody motifs, choreography and
mystical plots; folklore enters organized tourism to serve its entertainment goals etc.
Modern times are a period of new creativity; to a certain extent building a bridge between the folklore of different nations and creating links between folklore and other
genres of art (Мицева 2002: 338).
Speaking about the new functions of folklore, we refer to its connection to stage,
and more precisely, to the stage of the folklore festival. Some authors reveal the specificity of folklore in the context of festivals. According to their opinion, folklore festivals are a new, “invented” tradition, which can not be rightfully called “authentic”.
This new tradition is a two-way process. The more the festivals become engaged with
the contemporary problems, the better they fulfill their role of a connection to the past
and trace the way of national artistic culture in the future (Иванова 2002: 330).
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During the centuries, folk tradition was marked out not only as the most important, but generally as the only possible way of cultural development. It is folklore
that reflects characteristic features of national cultures. Folk tradition was and still
remains to be the creative process on the level of a never ending fruitful creative
dialogue. A contemporary creator will use and reproduce his own creative experience with the help of traditional artistic models not just for the reason that without
his own expression he wouldn’t be noticed in the general cultural mosaic of Europe
but also for the reason that such an expression is a synonym of his own original
cultural tradition.
Present-day integration processes make comparative scientific research work (in
particular Slavonic ones) sequentially adhere to the basic principles of both national
and international approach (Микитенко 2012). The works of Bulgarian scientists
are extremely actual and promising for modern ethnology and cultural anthropology.
In these works, the comparative analysis of artistic culture is held in the context of
national, social and local identity. In Mila Santova’s work Culture and Tradition of a
Small Town (Sofia 2001), the historical, social, religious and cultural peculiarities of
two small European towns are studied – the town of Bansko in Bulgaria and the town
of Binche in Belgium. The author examines the typology of cultural and identity indices of a small town, which model the identity of communities of Eastern and Western
Europe by means of culture and tradition (Сантова 2001).
In September 2016, I had the opportunity to participate in the international conference “New Moments in Conceptualizing Cultural Heritage: Theoretical Ideas and
Practical Decisions”, dedicated to the 60th anniversary of the accession of Bulgaria to
UNESCO – a scholarly forum, which was held at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – Bulgarian Academy of Sciences. This important event gained even more resonance as it coincided with the 110th anniversary
of the National Ethnographic Museum in Sofia, an event that was under the personal
attention of the President of the Republic of Bulgaria. An exhibition of Bulgarian
applied art of the 20th century took place in the halls of the Ethnographic Museum
together with the conference. The conference, which resulted in the collection The
Safeguarding of Cultural Heritage: Ideas and Practices (Sofia 2017), raised a number
of important theoretical, regulatory, and practical issues, related to the presentation
and preservation of tradition and focused on cultural studies and pragmatic aspects,
also emphasizing issues of sociological and gender analysis etc. The speeches of the
participants presented the multifaceted dimension of traditional cultural heritage, its
linguistic, architectural, musical, choreographic, artistic and food markers as well as
the codes that outline the identity of each national culture.
For Bulgaria, which has considerable experience in protection, preservation and
study of national cultural heritage, the conference was a milestone that testified wide
international resonance. The topics of the conference were vital for the scholarly
activity of the Institute of Ethnology and Folklore Research with Ethnographic Museum of the Bulgarian Academy of Sciences. They are also represented in the inter-
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national projects of the Institute (in particular in the joint projects with the Rylsky
Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the NAS of Ukraine).
Cultural integration, on the one hand, and ethnic and national differentiation,
on the other, are diametrically opposite trends. Today they mark scientific research
and are reflected in it. The scientific research in the field of ICH can be more or less
divided into two trends: (l) on the horizontal level – the synchronous research, and (2)
on the vertical – the questions of diachronous analysis.
One of the priority publications of Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and
Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine is Ethnographic Image
of Modern Ukraine. It is a collection of unique folklore and ethnographic data edited
by H. Skrypnyk – planned as a 10-volume one, 7 of which were already published.
In particular, they include: Calendar Rites (2016); Domesticities, Crafts and Trades
(2017); Family and Culture of Family Life (2018); People’s Food Culture (2018);
Traditional Casual and Ritual Dress (2018) etc. The data collected during previous
periods is published in the form of synthetic, generic editions – encyclopedias, dictionaries, catalogs, guides etc.
Speaking about ICH manifested in the domain of oral tradition, we must mention that the folklore process is an important part of mass political movement today
as well as an organic and immanent part of everyday communication. Political events
in Ukraine or France were immediately reflected and evaluated in folk texts. The
contemporary scholarly investigations show that modern folklore process is a spontaneous manifestation of folk interests and as such it depicts all the characteristics of
folklore communication. Thus, mass appeal, oral transmission and variation turn to
be the decisive factors which define a particular text as folklore today.
Of course, all these aspects of scientific research of intangible cultural heritage
are closely interconnected and their differentiation can be made only on the abstract
level. Nevertheless, when choosing a certain aspect for analysis, it is absolutely important to undertake the complex, polyfunctional and interdisciplinary approach, oriented towards the ethnological principles of analyses as well as to carry out comparative study of different aspects of national culture and folklore.
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Ролята на академичните научни изследвания на нематериалното културно
наследство в процесите на глобализация и интеграция
Оксана Микитенко
Резюме: В хода на съвременните процеси на европейска и световна интеграция
и глобализация проблемът за националната идентичност се превръща в основна
тема на теоретически и методологически проучвания, както и на практически и
политически анализи. Културната интеграция, от една страна, и етническото и
националното различие, от друга, рамкират настоящото изследване и рефлексия
по проблема. Фактът, че България беше първата страна в Европа, която състави
своя национална листа на нематериалното културно наследство, стана възможен
преди всичко поради високата експертна компетенция на академичния състав.
Интересът и вниманието към фолклора на Украйна определят и неотложността
на етнографските и фолклорните проучвания в институциите, обвързани с
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традиционната култура. Необходимо е справяне с проблема за идентичността,
както и разгръщане на съдържателните идеи на всяка етническа и национално
разграничителна традиция. Сред настоящите основни направления на Института
„Рилски“ за изследване на изкуствата, фолклор и етнология към Националната
академия на науките на Украйна са регионалните проучвания, историкосъпоставителните изследвания, публикуването на издания, които обхващат
цялостно фолклорната проблематика (антологии, енциклопедии, речници,
каталози). От тази гледна точка научноизследователската работа в областта на
НКН може да се раздели на две части: на хоризонтално равнище – синхронизирано
изследване, и във вертикален план – диахронен анализ. В момента институтът
работи по публикуването на многотомно издание с фолклорен и етноложки
материал: „Етнографският образ на съвременна Украйна“. Този вид представяне
на традиционна култура спомогна за приемането на няколко украински фолклорни
елемента (исторически песни, Петрикивковия розопис) в спешната листа.
Ключови думи: нематериално културно наследство, научно изследване,
глобализация, интеграция, идентичност, България, Украйна
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ПРЕДАВАНЕТО НА ТРАДИЦИЯТА1
В ЗАНАЯТЧИЙСКАТА ПРАКТИКА
Иван Кабаков

Ключови думи: традиция, традиционни занаяти, приемственост,
културно наследство, училища по изкуствата, дизайн

„Бих бил доволен, ако можех да предам на даден ученик занаятчийското
в нашето изкуство така безрезервно, както прави това майсторът дърводелец.“
Тази позиция за значението на занаята в музикалното изкуство принадлежи не
на някой друг, а на Арнолд Шьонберг. Това обаче не е всичко. В своята книга от
1911 г. „Учение за хармонията“ той противопоставя занаята в музиката на традицията, отъждествявана с ограничаващата творчеството музикална естетика
на XIX в. За него занаятът означава вътрешен подтик, различен от правилата
на композирането, налагани от неспособни на творчество дилетанти, които си
мислят, че разбират от музика (вж. Далхауз 2004: 23–24).
Освен противопоставянето на занаят и естетика в търсене на новото в
изкуството Арнолд Шьонберг демонстрира загриженост и за предаването на
знанията и уменията, необходими за създаването на музика, разграничени от
простото възпроизводство на образци и правила, които са лишени от вътрешен
подтик, творчество и иновации.
Възможно ли е обаче традицията да не се свързва с простото възпроизводство на образци, а с непрекъснатата промяна и развитие, постигани чрез
вътрешен подтик, творчество и иновации при нейното предаване? Нещо повече
– ако приемем, че не е традиция простото възпроизводство на образци поради
неотчитане на времевите характеристики и променените ценности, остава въпросът за нейното предаване с оглед осигуряването на условия за приемственост, но също така и за творчество, иновации и развитие. Доколко обаче те са
правно осигурени в действащото законодателство на Република България и
по-конкретно в Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното кул-

1
Независимо че многообразието от значения на латинското traditio включва и предаването на достигналите до нас културни ценности, много често се забравя точно това
значение на традицията, което тази статия се опитва да припомни, като обвързва разпространеното, но статично разбиране на традицията (достигналите до нас устойчиви и непроменливи културни ценности на миналото, включително и знания и умения) с нейното
предаване в занаятчийската практика като динамичен и непрекъснат процес на промяна,
преосмисляне и преоценка на коментираните културни ценности.
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турно наследство (Конвенция 2003) и как те се осъществяват в занаятчийската
практика при предаването на традицията като отличителна характеристика и
ключова категория в процеса на опазване и социализация на нематериалното
културно наследство?
Отговорите на поставените въпроси предполагат традицията вече да не се
третира като непроменлива категория, а като непрекъснат процес на промяна,
творчество и развитие, който обаче запазва (частична) приемственост с пред
ходните форми при нейното предаване. В тази мисловна перспектива статията
ще анализира занаятчийската практика като начин да се съхрани традицията в
нейната историческа дълбочина и плътност от форми на изразяване, постигани
вследствие на вътрешния подтик, творчеството и иновативността на нейните
активни носители – занаятчиите, във връзка с изработваните от тях предмети.
Нека да направим няколко разграничения от разпространените масови
представи, които маркират обхвата и съдържанието на негативното определяне
на традицията в контекста на занаятчийската практика. Иначе казано – какво не
е традиция?
• Традицията не е просто възпроизводство на образци, които изключват
вътрешния подтик на занаятчията. Тази практика е характерна за индустриалното (въз)производство, което създава „калибровани“ като качество и размери
предмети, за разлика от работата на занаятчията с неговите уникални и преобладаващо ръчно изработени изделия. В това отношение отличителната характеристика на занаятчийството е предпоставка за проявяването на творчество,
което съхранява вътрешния подтик на занаятчията.
• Традицията не е непроменлива категория, а процес на непрекъснато правене, в рамките на който се преосмисля, преоценява и запазва (част от) постигнатото чрез творчество и иновации, основани на вътрешния подтик на занаятчията.
• Традицията не е и „застинала“ във времето форма на изразяване, превърната в съвкупност от образци и неотклонно следвани правила, знания и умения,
доколкото при тяхното спазване и предаване се осигурява приемственост, като
се отчитат настъпилите промени в обществото. Отсъствието на вътрешен подтик както при обучителя, така и при обучавания обрича на провал предаването
на традицията в занаятчийската практика.
Позитивното определение на традицията би трябвало да е придобило следните измерения:
• Традиция са предаваните от поколение на поколение социален опит, знания и умения, чието използване в обществото преосмисля и преоценява част от
многократно и непрекъснато повтарящи се форми на изразяване вследствие на
вътрешния подтик, творчеството и иновативността на занаятчиите, проявени
във връзка с изработваните от тях предмети.
• „Традиция са многократно и непрекъснато повтарящи се форми, чието
предаване от поколение на поколение възпроизвежда отличителните им характеристики“ (Кабаков, Звънчарова 2016: 14), превръщайки ги в образци, представящи нейното актуално състояние.
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• „Традиция са наследените културни модели и по-конкретно знания, форми на изразяване и практики, чиито устойчиви характеристики са част от културната идентичност на съответната общност“ (Кабаков, Звънчарова 2016: 14).
Изводите, които могат да се направят от тези опити за дефиниране на традицията, са свързани с реалното ѝ съществуване в занаятчийската практика,
което изключва (псевдо)консервативни разбирания за нейната изначална предзададеност извън конкретната практика, но също така и т.нар. социалнокритически изследвания, които се ограничават до нейното игнориране или свеждане
само до външните ѝ измерения, като например индустриално произведени повтарящи се образци, използвани преди всичко в сувенирната индустрия и туриз
ма. Във връзка с това трябва изрично да се посочи, че правенето на традицията
в занаятчийската практика е действителната гаранция за нейното предаване и
развитие, независимо дали това става осъзнато и рефлексивно или обратно –
неосъзнато и нерефлексивно, като едва по-късно се разбира значението ѝ за
занаятчийската общност и обществото.
Традицията има няколко ключови измерения, които определят нейното
съществуване. Първото измерение са предаваните от поколение на поколение
социален опит, знания и умения, които не могат да изключат вътрешния подтик на всеки от участниците в този процес. Те не могат да бъдат други освен
заинтересовани страни (staкeholders), защото в противен случай не би могло да
се осъществи каквото и да било предаване на традицията, а оттам и опазване
на нейните форми като нематериално културно наследство. Иначе казано – никакво пре(по)даване на знания и умения за традиционни занаяти не би могло
да постигне своята цел, ако обучаваният в съответната традиция не иска да ги
получи и активно не съдейства на обучителя в процеса на обучение.
Многократно повтарящите се форми на изразяване са резултати от коментирания процес, чиято материално засвидетелствана видимост много често ги
прави и източник на доходи вследствие на тяхната постепенна индустриализация и използване за различни цели, като например за сувенирната индустрия
и туризма. Третото измерение е превръщането на традицията в наследени културни модели за отношение към заобикалящия ни свят, чрез които постигаме
предпочитаната от нас културна идентичност като индивиди и/или като част
от общност. Наследяването обаче също не изключва вътрешния подтик и неговото съобщаване и споделяне в обществото, доколкото те са свързани с (въз)
приемането на съответните форми на изразяване като ценности и носители на
памет, независимо дали това е станало нерефлексивно и предразсъдъчно, като
израз на доверие или на религиозно вярване, или като резултат от рационален
избор. Не на последно място от значение е и нагласата, с която се отнасяме към
достигналото до нас, и по-конкретно дали ни интересува (1) неговото (поне
частично) използване след преосмисляне и преоценяване, което осигурява приемственост, или се занимаваме с (2) игнорирането и отрицанието му с оглед
осъществяването на идеите и намеренията, които имаме, по свой начин, „на
чисто“, какъвто е „вътрешният подтик“ на Модерността.
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Какво от всичко представено обаче присъства в действащото законодателство на Република България?
Нематериално културно наследство по смисъла на Конвенция 2003 са „обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също
и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства,
признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част
от тяхното културно наследство. Това нематериално културно наследство,
предавано от поколение на поколение (к.м., И.К.), се пресъздава постоянно от
общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното
взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на
уважението към културното многообразие и творчество на човечеството“ (Конвенция 2003: чл. 2, т. 1).
Понятието „традиция“ е обвързано със занаятите при конкретизирането на
областите на представяне и изразяване на нематериалното културно наследство
чрез израза „знания и умения, свързани с традиционните занаяти“ (Конвенция
2003: чл. 2, т. 2, буква „д“). Акцентът е поставен върху първото представено
измерение на традицията в този текст – предаваните от поколение на поколение
социален опит, знания и умения.
Нематериалното културно наследство, и в конкретния случай традицията,
се „пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната
обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история
и формира чувството им за самобитност и приемственост“ (Конвенция 2003:
чл. 2, т. 1), като максимално е разширен кръгът от заинтересованите страни
(staкeholders) при нейното предаване. Тя не е и „застинала“ във времето форма
на изразяване, а предполага непрекъснато пресъздаване от общностите и групите във връзка с предизвикателствата на заобикалящата ги среда. Поради това, че
коментираната Конвенция се занимава с нематериалното културно наследство,
в нея се обръща малко внимание на различните „инструменти, предмети артефакти и културни пространства“, ограничавайки се само до тяхното признаване
за културно наследство (Конвенция 2003: чл. 2, т. 1).
От друга страна, Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)
в чл. 3, т. 5 превръща произведенията на народните художествени занаяти, мис
лени в повечето случаи като традиционни занаяти, в обекти на авторското право. Това правно положение поставя въпроса както за различното третиране,
така и за взаимодействието на занаятите с изключените от обхвата на авторскоправна защита фолклорни творби (ЗАПСП: чл. 4, т. 3). Мислими са различни
правнонормативни решения за промяна на законодателството и в двете посоки
– авторското право и нематериалното културно наследство, с оглед на по-добрата правна защита на коментираните форми на изразяване.
Излишно е да се посочва, че Законът за занаятите остава до голяма степен ирелевантен към тези проблеми, ограничавайки се само до изброяването на
различни народни (традиционни) художествени занаяти в отделно приложение
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(Закон за занаятите: чл. 3, ал. 1). По същия начин – номинално, „народните
занаяти“ (най-вероятно като материално културно наследство) присъстват и в
чл. 6, т. 9 от Закона за културното наследство, както и в чл. 42, ал. 1, т. 5 от същия правнонормативен акт като „знания и умения, свързани с традиционните
занаяти“ (нематериалното културно наследство). Това терминологично разминаване поражда немалко проблеми с тяхната правна защита поради това, че са
част от различни видове културно наследство, а в някои от случаите са поставени заедно с приложните изкуства и дизайна (ЗАПСП: чл. 3, т. 5), ако отчитаме
тяхното (место)положение в авторскоправната система на Република България.
Интересна перспектива за размисъл относно предаването на традицията
предлага работата на терен и по-конкретно отговорите на част от респондентите от проведено през 2016 г. проучване на традиционните художествени занаяти
в района на Троян и Габрово. Поради изискванията за ограничения в обема на
статията ще обърна внимание само на някои от получените отговори в рамките
на изследването „Културният потенциал на народните художествени занаяти“.
Преобладаващата част от респондентите приемат, че „традицията е посвързана със занаятите, докато изкуството може да изходи от традицията, но го
преработваш...“. Те споделят, че „не е важното само да можеш да организираш
производство или да направиш определен глинен съд. Важното е да можеш да
развиваш традицията“ (Кабаков 2016б: 88). В това отношение обаче има съществено изместване от обичайното „занаят се краде“, чието опазване е мотивирано от запазване на източника на доходи в семейството и/или рода, към
вече проблематичното „занаят няма на кого да се пре(по)даде“. Това актуално
състояние притеснява занаятчийската общност именно със застрашената приемственост на предаваните от поколение на поколение знания и умения.
Потомствен занаятчия представя ролята и значението на традицията, както
и нейното (пре)откриване по следния начин: „Това е нашата троянска глина,
нашите ангоби, с които работи дядо ми много добре, това са същите инструменти, ето с такива четки и той е работил. И просто взех нещата на дедите и
тука каквото правят местните хора, местните материали. На тях всичко им е
напаснато, ангобата към глината, глазурата към ангобата, всичко. Толкова е лесно, какво ще търся извънземни материали и да ги напасвам. И така нещата ми
станаха смесица между арт и традиционна керамика, в смисъл като техника, и
много близки до рода ми и това, което мога да взема от тях, и вече модерния ми
поглед“ (Кабаков 2016а: 63).
Независимо че приемствеността е засвидетелствана от отказа да се търсят
„извънземни материали“ и доброто „напасване“ на инструменти, материали и
технология, „близки до рода ми“, респондентът не забравя „и вече модерния
ми/си (б.м., И.К.) поглед“. Всъщност става въпрос не просто и „само да можеш да организираш производство“, а за развитие на традицията, при което
занаятчията е активен носител на знания и умения, които използва творчески в
непрекъснато променящата се среда, като пре(по)дава вътрешния си подтик за
творчество в занаята на своите наследници, следовници и ученици.
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Нека да завърша тази статия нетрадиционно отново с цитат от вече представеното теренно проучване, който акцентира върху друг (негативен) смисъл
на израза „предадена традиция“. В конкретния случай той не наименува резултата от процеса на предаване, а загубата на приемственост и прекъсването
на обмена на знания, умения и опит между различните поколения занаятчии,
което е равносилно на предателство по отношение на традицията. Този изстрадан опит е представен по следния начин от един респондент от изследването: „потърсих майстори, майсторите са починали“, „оказа се, че и (б.м.,
И.К.) в музея в Троян не могат да ми кажат как се правят тия неща“. Така
той стига до Google като източник на информация за изработването на предмети на традиционните занаяти в България (Кабаков 2016а: 64). Това е конкретният резултат от прекъсването на обмена на знания, умения и опит, който
се осъществява чрез предаването на традицията от поколение на поколение
като нематериално културно наследство. Ако той не ви допада, ще трябва да
преосмислим значението и начините на нейното предаване в занаятчийската
практика.
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Transmitting Tradition as Part of the Craftsmanship Practices
Ivan Кabaкov
Summary: The paper discusses craftsmanship as a way to safeguard tradition in
its historical depth and density of expression modes, resulting from the inspiration,
creativity and inner drive for innovation of its active agents – the craftsmen in relation
to their crafted objects. Tradition is addressed as a constant process of change, creativity
and development, which at the same time кeeps (partial) continuity in its transition with
the preceding forms. Special attention is paid to legal acts and regulations of traditional
crafts as well as to practices of transmitting tradition as a specific and кey feature in the
process of safeguarding and socialization of intangible cultural heritage.
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ЖИВИТЕ НАСЛЕДСТВА
В ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА
И В НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Валентина Ганева-Райчева
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Въведение
В стратегически международни, национални и регионални документи и
програми за развитие културното наследство и туризмът са важни инструменти
за изграждане на идентичност на регионите, за местно развитие и повишаване
качеството на живот. Устойчивият туризъм се обвързва с природното и културното наследство, с опазването и валоризацията на културни ценности. Културните събития (фестивали, събори и др.) се мислят като възможности за популяризиране на културните ценности и атракции за туризма. Те са в необичаен разцвет през последните години, тъй като позволяват на гостите не само да съзерцават културните ценности, но и да участват в „създаването“ и преживяването
на местната култура като туристическа дестинация. „Продаването“ на преживявания е важен фактор за конкурентоспособността на туристическите продукти,
тъй като стимулира включването на различни сетива, на сетивната култура и
емоциите на туриста. Това кара някои автори да концептуализират развитието
на културния туризъм като икономика на преживяванията (еxperience economy,
Pine, Gilmore 1999).
Опазването на нематериалното културно наследство е дълбоко обвързано с
трансмисията, с предаването от поколения на поколения на специфични знания,
умения, компетенции за многообразието от форми на изразяване (вж. Конвенция 2003, където важно място в тези процеси е отделено на образованието).
Интересът към местните култури и традиции, умножаването на събитията,
в които те се представят през последните 10–15 години, са обусловени от промените в общественото развитие, израз са на отговорно отношение към природните ресурси, на тенденциите за мултифункционалност на селското стопанство,
т.е. съчетаване на социално-икономически, екологични и културни функции
(Young et al. 2010); на налагащия се нов стил на живот на селските общности,
повлиян от консуматорските търсения, който превръща селските райони в хетерогенни пространства на производство и консумация (Kozinets, Handelman
2004; Mather, Hill, Nijnik 2006; Newholm, Shaw 2007; Петров, Петрова 2018).
Това поставя въпроса за остойностяването на културни ресурси. Валоризацията на местни културни ресурси е свързана с ценностно осмисляне на връзките
83

между човека и територията, представя възможност да се предадат стойност
и континуитет на определен начин на живот; на знания, умения и практики,
обвързани с екологичната среда и съхранени през десетилетията1. В процеса
на валоризация се осъществява трансформация на налични социални, икономически, културни ресурси и създаване на символен капитал (Bourdieu 1994;
Bourdieu, Vacquant 1992) с възможност да превърне мястото в място на произход и територията в тероар (вж. Amilien 2005; Bessière 1998; Bérard, Marchenay
2004; Sims 2009).
Въз основа на конкретни случаи, свързани с представяне на наследства в
няколко български села, ще коментирам ролята на нематериалното културно
наследство (НКН) в икономиката на преживяванията, както и трансмисията на
традиционни знания и умения чрез неформално образование в съвременността.
Текстът се основава на теренни проучвания, осъществени през 2019 г. в Разложко и Петричко. Емпиричният материал e събиран чрез методи на етнографското
теренно изследване с акцент върху дълбочинните интервюта и наблюденията.
Наследствата в една предприемаческа инициатива
„Не всичко е пари. Селският туризъм се прави със сърце, енергия и хъс“ – е
философията на Дешка Кротева, която повече от 10 години посреща туристи,
деца и ученици в къща „Дешка“ в с. Горно Драглище, община Разлог2. Домът на
семейство Кротеви е регистриран като къща за гости през 2010–2011 г. Отворен
е за гости целогодишно, като за нощуване се предлагат 5 стаи.
В семейния бизнес Дешка3 се занимава с организацията по посрещането на
гостите, гощаването и включването им в различни дейности, свързани с опознаване на местните културни традиции, а съпругът ѝ Владо4 се грижи за озеленяването в къщата и двора, поддържа зеленчукова градина и снабдява кухнята с
продукти от нея.
Началото. За Дешка всичко започва през 2006 г., когато, докато е управлявала цех за трико с 13 работнички, на шега решава да отиде в Добърско на
обучение за устойчив туризъм. Според нея тогава нищо не ѝ влязло в главата,
била най-пасивната участничка.
Текстът се основава на идеи и разработки, свързани с проекта „Културни ресурси,
валоризиране на наследства и местно развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН20/12 от 20.12.2017 г.).
2
Теренното проучване в Горно Драглище е осъществено по проект „Градината – място
на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН10/1 от 13.12.2016 г.). Включва двукратно посещение в селото (април
и август 2019 г.), интервюта със собствениците на къщата за гости и наетите на работа жени,
с жители на селото, с читалищния секретар, както и наблюдения върху посрещането и заниманията при групови посещения (деца, ученици, групи от България и чужбина).
3
Дешка Кротева, род. 1962 г. в с. Горно Драглище, средно образование.
4
Владимир Кротев, род. 1958 г. в с. Горно Драглище, средно специално образование.
1
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Първия гост – архитект от български произход, работещ в Израел, ѝ изпращат през 2006 г. за Бъдни вечер, защото нямало къде да го настанят. Вместо за
една нощувка останал за осем. След един месец пристигнала първата група –
французи. Началото било трудно. Имало случаи, когато нямала пари, за да купи
продукти за храна. „Хората ни помогнаха да се справим с всичко“ – благодарна
е Дешка. Следват преустройство на къщата за целите на туризма, изграждане
на отделни санитарни възли, превръщане на старата плевня в образователен
център за деца по проект към американска фондация и др.
„Свето да дойде при тебе. Да направим хората да са щастливи, да се
почувстват добре“ – е нейното разбиране за посрещане на туристите. Дешка
не се старае да води стриктен отчет за посетителите по дати и години, обвързва
развитието на предлаганите услуги с етапи от изграждането на къщата за гости
в днешния вид или със знаменателни срещи с хора, които са ѝ помогнали с реклама, пари назаем, със съвети или труд. Не забравя и първите туроператорски
фирми, с които е работила.
Къща „Дешка“ посреща хора от различни възрасти, групи и индивидуални
туристи от всички краища на страната и от чужбина. Тук идват в рамките на
тиймбилдинг5, за празници като Великден, Герьовден, Коледа, за празнуване на
рождени дни, като част от маршрута на групи туристи (българи и чужденци), в
рамките на зелени училища и др. Дешка е дейна и сърцата жена, приема покани
за включване с демонстрации в тиймбилдинги на други места, на фолклорни
събори (през 2019 г. е на събора в Рожен), участва в телевизионни предавания
(включително реалити), в прояви на организацията „Слоу фуд“ в Италия, в Русия и др.
В дома си е посрещала туристи от Великобритания, Франция, Русия, Индия, Япония, Нова Зеландия и др. Най-чести гости има от Израел и Австралия.
Оказва се, че интересът от Израел е породен от публикации на журналисти:
„Чудя се откъде в Израел знаят за къща „Дешка“. Един, който поназнайваше български, ми вика: „Във вестниците цял месец пише за вас“.
Идвали са цяла делегация. Те били журналисти. Ама ние не питаме какви са. Просто сме били истински веселяци и сме ги посрещнали добре.
И до октомври е все израелци. Има дни, когато мисля, че израелците се
пренасят тука. Цяла фамилия си празнуваха рождения ден тука“.

Притокът на туристи от Австралия започва с насочване от туроператорска
фирма:
„За Джорджовден, за Великден, за Димитровден – само австралийци. За 2020 година искат резервации. Искаха 9 двойни и две единични
стаи за уикенда. Аз не зная дали ще сме живи тогава. С тия австралийци
5
По време на първото посещение в селото наблюдавахме и документирахме посрещането на група млади фармацевти от София.
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вече седма година работя. Един хотел ги бе изпратил преди 6 години на
допълнителна услуга. Бяха 14 човека. Водачо ме пита с кого работя. С
„Одисей“, „Зиг-заг“ – с тях работихме тогава. Не мислех, че са сигурни.
А те зеха да идват сяка година. Иначе те в България посещават Велико
Търново, София, Пловдив, Рилския манастир, Банско, Горно Драглище,
Истанбул. Я-я, моята дестинация е сравнена с Истанбул! Коренно сме
различни, но вече седма година идват с нощувка. На Великден ще боядисваме яйца, както е по традиция, ще месим козунак. А за Джорджовден – няма да го мисля отсега“.

Невинаги знае и се интересува как хората научават за нея. „Просто си гледаме работата“ – казва Дешка и смята, че най-добрата реклама е от уста на уста.
Културно предприемачество със социално въздействие. Дешка Кротова
е член на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), член е на
сдружението „Слоу фуд“. Отчита, че от работата си с тях е почерпила много
идеи за дейности. Къщата притежава различни сертификати (от БААТ, за зелена
къща) и призове, сред които за най-устойчива компания.
В работата, свързана с анимация на наследството (обичаи и ритуални практики, местни ястия и напитки, хорà и песни), разчита на възрастните жени в
селото, някои от които почита като родители (баба Яна например).
В къща „Дешка“ постоянно работят три жени, пенсионерки, повечето вдовици, някои певици в самодейната група към читалището, на които тя плаща
веднага след посещението на всяка група. Сегашните „палави баби“ или „аниматорки“, както сами се наричат помощничките на Дешка – Яна, Райна и Деница, са жени с чувство за хумор, умеят да общуват с гостите и да ги забавляват.
Смятат, че за тази работа се „иска много мерак“. В къща „Дешка“ се чувстват
добре, полезни, осмислят ежедневието си.
„Тука си ни е едно разтоварване. Дешка много хубаво ни върти. Не
ни прави фасони. Я ида с мерак на работа. Тя е много либерте. Още не
съм дошла – кафе, ракийка, ядене“ – казва кумата ѝ Яна.
„Екипът ни е добър – казва Дешка. – Много важно е да ги командваш. 10 групи – десет пъти плащам, плащам веднага след всяка група.
Ама затова 24 часа на денонощието са ми на разположение. От общината като ме извикат за нещо, аз им казвам: „Аз мога да не ви взема пари,
но за бабите държа (да им се плати). В крайна сметка на всеки са нужни
пари.“

В селото има още две къщи за гости, където Дешка изпраща туристи, които
не може да приюти през нощта. Така в Горно Драглище разполагат с общо 20
стаи за гости. Хората в селото уважават Дешка и ценят нещата, които прави.
„Широко сърце е“ – казват за нея. Раздала е ключове от шивашкия цех, който
не работи, но за който още плаща заем, за ползване от хора в селото при необходимост.
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Участие и преживяване. По стар обичай всички гости се посрещат с хляб
и сол и веднага се въвличат в различни дейности: точене, правене на баница,
на домашен хляб, на местни ястия, боядисване на яйца за Великден и др.; преобличане в носии, фотографиране, разучаване на хорà и песни; изработване на
сувенири; участие в обичаи (канене на кум, вземане на булка) и др.
Угощението е част от преживяването. На трапезата се поднасят само местни ястия, сготвени от самата Дешка на старата циганска печка, както и домашно
приготвени напитки. Сред тях са: чеканè, нàфпавок, целувàрки, рда (извара),
гурля (зелени сливи с чесън), шпла (голяма катма), пържено, домашен хляб
с подправки, гаргалèта, чумлèк, мътеница, сок от бъз и др. На трапезата винаги
има фасул, защото според Владо „бобът е най-качествената храна на планетата“. Той се гордее с продукцията си, която включва различни местни форми/
раси, поддържани през годините със собствени семена.
Работата с деца. Дешка не може да си спомни с точност, но предполага,
че работи с училищата от 2008 г. Началото свързва с това, че новата част на къщата още не е била готова. През 2010 г. се включва в идеята за зелено училище.
Посреща автобуси от цялата страна, най-много от Благоевградска и Софийска

Занимания с децата – приготвяне на ялова баница в къща „Дешка“,
с. Горно Драглище, общ. Разлог, сн. В. Ганева-Райчева, 23.04.2019 г.
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Занимания с децата – разучаване на песни и хорà в къща „Дешка“,
с. Горно Драглище, общ. Разлог, сн. В. Ганева-Райчева, 23.04.2019 г.

област. Групите са разностранни – деца в детската градина, ученици от начално,
основно и средно училище. Често пристигат едновременно два автобуса, пълни
с деца. Децата обичат да ходят при Дешка („Да видим човека от телевизора“),
тъй като имат свобода да се забавляват, да хапнат вкусни неща, но и да научат нещо за традициите, за планината и нейните обитатели, да изработят нещо
сами.
Още с идването си децата се въвличат в непринудена обстановка: „Тука да
се чувствате, все едно сте при ваште баби. Тука имаме много интересни занятия.
Ако внимавате, има какво да учите“. Учителките се изпращат в зимната градина
на чай, кафе и сладки и децата остават сами с бабите аниматорки („Госпожите
ги освобождаваме. На тех горе сме им написали задачи да решават. Много са
трудни. Ние, бабите, сме ги написали“).
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Живите наследства в конструирането на културния пейзаж
Планината Беласица е разположена в три държави (България, Македония и
Гърция). Поради граничния район не е напълно проучена. Природен парк „Беласица“ е най-новият природен парк в България6. Обявяването на планината
Беласица за защитена територия е с цел опазване на растителни и животински
видове, сред които вековни гори, съставени основно от обикновен бук, обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания.
Първата стъпка е проектът „Беласица – опазване на биоразнообразието
чрез устойчив туризъм“ на Българската фондация „Биоразнообразие“, осъществен с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Проектът стартира през юни 2007 г. и се реализира на територията
на община Петрич в осемте подгорски села – Беласица, Коларово, Самуилово,
Яворница, Габрене, Ключ, Скрът, Камено7.
Експертите от Фондация „Биоразнообразие“ смятат, че местните хора са
носители на знания и умения, които не осъзнават като капитал, но от които
могат да спечелят. Паралелно със стъпките по създаването на природния парк
започва и просветителска дейност, която да помогне на местните общности да
осъзнаят ползата от своите знания и умения, както и да ги канализират. Провеждат се многократни срещи, които включват убеждаване и обучения за мотивиране на жителите. В обученията по гостоприемство и водачество се включват и
въпроси за това какви интересни неща могат да се разкажат за отделните места (предания, легенди, селищни, лични и други истории, разкази за ползване
на природни ресурси), какви местни храни, приготвени с продукти собствено
производство, могат да се предложат и др. През обучение по гостоприемство
преминават 40 души, а по водачество – около 30. Експертите от фондацията създават условия за включване на местните общности в отделните етапи и процеси
– по време на организирани от тях събития винаги канят местни групи, които
изпълняват фолклор или приготвят традиционни ястия. Това е начин за приобщаване на местните общности към идеите на парка, за създаване на съпричастност и пазарно мислене. В района се изграждат и развиват къщи за гости. От
природния парк им помагат да станат видими чрез реклама и регистрирация в
сайта Букингком (https://www.booking.com). В ядрото на работата с местните
общности са читалищни секретари и собственици на къщи за гости.
6
Обявен е със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и
водите. Дирекцията, специализирано териториално звено на Държавната агенция по горите, функционира от 1 септември 2008 г.
7
През октомври 2019 г. проведох теренно изследване в Подгорието по проект „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН10/1 от 13.12.2016 г.). То включва интервюта с
експерти от Природен парк „Беласица“, със собственици на къщи за гости в селата Самуи
лово, Яворница, Ключ, Коларово, с председателя и секретаря на читалището в с. Габрене,
с представители на местната власт и жители на селото, както и преки наблюдения на Фестивала на кестена в с. Коларово, разговори с участници и гости на културното събитие.
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Рукие Изирова, собственик на къща за гости „Орхидея“ в с. Яворница,
общ. Петрич, приготвя местни ястия (сарми от бтима и пълнен патладжан)
за Фестивала на кестена, сн. В. Ганева-Райчева, 11.10.2019 г.

Фестивал на кестена, с. Коларово, общ. Петрич – поглед към ястията,
приготвени от домакините на събитието, сн. В. Ганева-Райчева, 12.10.2019 г.
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Втората стъпка е свързана с проект за разработване на план за управление
на Природен парк „Беласица“ (септември 2010 – септември 2014 г.). По проекта
се създава Фестивалът на кестена, тъй като кестенът е символ и на парка. Следва ново обучение – учебно пътуване в други природни паркове на страната за
45 души, които работят с дирекцията на природния парк и предлагат туристически услуги.
Първото издание на фестивала е през 2012 г. Организаторите разчитат на
местните общности и смятат, че те са основата на празника, знаят какво да
направят и не е нужно те да им казват. Фестивалът се развива през годините.
Първите години се предлагат само варени и печени кестени. После се появяват
ястия с кестени, десерти, сладка и др. Всяко село от Подгорието се включва с
традиционни ястия и произведения на кулинарията, в които присъства и кестенът. Традиционните ястия включват крàещник, пляска, сарми с листа от бтима,
множество видове зелници, ракàрник (ориз с раци – приготвя се за Тодоровден),
ястия от фасул и др.
Първите две издания на Фестивала на кестена се финансират по проекта за
управление на парка. След спиране на финансирането организаторите отново
се опират на местните общности. На 12 октомври 2019 г. фестивалът се проведе
за осми път. Реализира се с финансовата подкрепа на Югозападното държавно
предприятие и на община Петрич. „Читалищата са активни, ако им подадеш
ръка, знаят какво искат и могат да го направят. В Камено няма читалище, участва селото. Ние създаваме условията, но хората правят събитието“ – убедена е
София Костадинова, експерт в природния парк. Според нея една от целите на
фестивала е да се създадат условия за продажби на малките стопани – производители, събирачи на кестени, както и да се привлекат туристи и да се включат
предлагащите туристически услуги. Събитието се използва и за благотворителни цели, за промотиране на връзката с природата и др.
Сред проблемите при реализация на фестивала през годините освен недостига на финансови средства организаторите отчитат бавните темпове при
изграждане на пазарни нагласи (например преодоляване на неудобството да се
вземат пари за приготвената храна, ориентиране към привличане на туристи, а
не затваряне на събитието в рамките на селищата от Подгорието и др.).
Работата с деца. В природния парк прилагат горска педагогика, активно
работят с децата от училищата в община Петрич и по-широко в област Благоевград, като отново включват местните общности в неформалното образование с познанията им за използването и опазването на природните ресурси,
с техните представи за флората и фауната, с местната кулинария, фолклор
и др. Редовни участници на фестивала са учениците от средното училище в
Коларово с ястия, рисунки и изработка на пана от кестени. През последните години експертите от парка привличат и учениците от професионалната
гимназия по икономика и туризъм в Петрич. Учениците от паралелките по
кетъринг събират местни рецепти, приготвят различни ястия и участват с тях
във фестивала.
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Според експертите от природния парк работата с местните общности трябва да се задълбочи, като към идеите на природния парк и местното развитие се
привличат нови групи млади хора:
„Трябва да създаваме условия местните хора да проявяват творчество. Ние трябва да останем в частта да създаваме условията. Трябва
да продължим срещите и обсъжданията. Там да се раждат идеите. Да
включваме традиционно, местно, интересно, забравено и да се стремим
да привличаме младите. За разлика от общия фон в страната, ние имаме
гъвкавост. Но за да продължим, трябва да сме по-гъвкави. Не трябва в
никакъв случай да се оставяме на инерцията“.

* * *
От разгледаните случаи и от наблюдения на други културни събития, свързани с представяне или ревитализация на елементи на нематериалното културно наследство, можем да направим някои изводи:
1. Живите наследства са елемент от структурата на културното събитие.
Получават нов живот, но в нов контекст. Той не е естествената среда (селищната
общност, семейството), не е и сцената. Контекстът на представяне на наследствата е събитието (фестивал, анимация за туристи), което се описва с характеристики като: неповторимост, пространствена локализираност, планираност,
фокус върху изживяването на „уникалното“, интерактивност, определена тематика, синкретизъм (на различни елементи, традиции и т.н.), интегриране на
знаци, актове и структури през цялото му времетраене, наличие на медиатори
(например за осигуряване на публичност) (вж. Hjalager, Kwiatkowski 2017).
Събитието предоставя уникална контекстуална рамка за свързване на социалната вграденост (неформални знания, умения, местни връзки) с външни
фактори (глобални тенденции, търсене), което е стимул за творчески и иновативни инициативи. Възможност е за създаване и укрепване на структури за
сътрудничество (мрежи) сред многостранни партньори, които да са от взаимна
полза чрез обмен на идеи, практики и стоки. Предоставя нови възможности за
съхранение на оценностени знания и опит и предаването им във времето. Обучението и обменът на идеи също са условия за устойчивостта и развитието на
събитието през годините.
2. В голямата си част събитията са резултат от проекти, финансирани по
програми за развитие на селските райони или околната среда, както и такива
за съхраняване и популяризиране на НКН. Малка част са плод на инициатива
отдолу, на хора от местните общности или на институции като читалищата. Те
са устойчиви във времето, когато успяват да увлекат местните общности и да
разширят партньорската си мрежа.
3. Презентирането на живите наследства е бизнес инструмент, инструмент
за развитие на предприемачество в културната сфера със социално въздействие, за стопанска активност, която съчетава социални и икономически цели. В
литературата предприемачеството се осмисля като възможност за „създаване
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на нещо ново и различно, което променя и преобразява ценности“, като „начин на мислене и процес на създаване и развитие на икономическа активност
чрез комбинирането на поемане на риск, творчество и/или иновации с доброто
управление“ (вж. Добрева 2018: 88–89; Дракър 2002: 164). То е „инвестиция
в промяната на обществото и работи за общественото развитие, като търси и
намира неизползван потенциал, за да го превърне в ниша за реализация“ (Кабаков 2017: 118), насочено е към поддържане и повишаване качеството на живот на местните общности. Предприемаческата инициатива въздейства върху
социалната среда, създава възможности за социална интеграция, допринася за
социално включване (например на хора в неравностойно положение, в случая с
Горно Драглище на вдовици). Предприемаческата дейност е творческа дейност,
вид изкуство, разчита на желанието на хората да работят заедно (вж. Kerlin
2009; Нарлева 2011).
4. Презентацията на елементи на НКН съдейства за реконструиране на
местната идентичност, за заздравяване на връзките в общността, тъй като общата цел обединява различни социални актьори8. Наблюдаваните случаи насочват
към възможностите на живите наследства и събитията, в които те получават
нови форми на представяне, да се превърнат в среда за опознаване и съхранение
на местното културно наследство и идентичност.
5. Събитията са туристически ресурс. Допринасят за привлекателността на
селските дестинации и добавяне на стойност и анимация към местни забележителности (природни, архитектурни, археологически и др.). Предоставят възможност чрез нематериалното културно наследство да се промотира територията в
синкретична връзка с начина на живот, с уменията и знанията на хората, които я
обитават, като се обвържат с „магията на мястото“ – величие на природата, чист
въздух и здравословна храна, отдалечаване от стреса на ежедневието и др.
Те са и среда за създаване на положителни емоции и спомени, които сами
по себе си представляват продукти с добавена стойност. На посетителите се
предлага продукт с „преживявания“, което е основа на икономиката на преживяванията. Тук можем да открием всички нейни важни характеристики:
тематична форма на преживяването (конкретни опорни точки, поддържащи
формулираната тема); индивидуализация на предлаганите услуги; въвличане в
креативни дейности и игрови ситуации; обхващане на различни сфери, свързани с преживяването (внасяне на забавни шеговити елементи, спонтанност,
изненада); образователни моменти – научаване на нещо ново; създаване на естетическа среда и др., които въвличат сетивата и емоциите, дават възможност
на посетителя да се потопи в духа на мястото, а на местните жители – да му го
„продадат“ по най-добрия начин (Pine, Gilmore 1999).
6. Ролята на изследователя в тези процеси е не само на наблюдател, на регистратор и анализатор на процеси и тенденции, свързани с ревитализация на
8
Освен това „културата като платформа за споделяне на форми за изразяване приобщава и интегрира чрез придаване на смисъл на човешката активност“ (Кабаков 2017: 199).
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елементи на НКН и съхраняване на живите наследства. Тя включва и прилагане
на ескпертиза и методическа помощ. Ролята на институциите, които провеждат
културни политики и стимулират определени културни практики, свързани с
нематериалното културно наследство, като Министерството на културата, е да
обхванат по-тясно инициативните хора по места, да работят целенасочено с тях
за развитие на местния потенциал, регулярно да осъществяват информационни
и разяснителни срещи, обучения, свързани с валоризацията на културни ресурси, да съдействат за обмен на опит и добри практики, за развитие на културно
и социално предприемачество. И, разбира се, да работят активно с изследователите.
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Living Heritage in the Economy of Experience and in Non-formal Education
Valentina Ganeva-Raycheva
Summary: The text is based on field research related to the presentation of living
heritage in various expressions. On the basis of specific cases the author comments
the place of the intangible cultural heritage (ICH) in cultural tourism, the problems of
traditional knowledge and skill transmission by way of non-formal education in modern
times. The paper touches upon issues of animation of heritage in thematic events: ICH as
a way of communication and presentation to outsiders, a way to keep cultural traditions
and local identity, the ability to transmit knowledge, a safeguarding mechanism, a tool
for entrepreneurial activity, etc. The question is raised about the role of the institutions
implementing cultural policies, as well as the researcher in these processes.
Keywords: living heritage, еxperience economy, non-formal education,
entrepreneurship, cultural landscape
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INTANGIBLE CULTURE, COMMUNITY ART,
AND DATA SETS
Mare Kõiva

Keywords: intangible heritage, community art, databases

Introduction
Modern-day opportunities call for the application of digital standards and methods in the management, publication, and research of archival sources. As summarized
in one of the new projects of the Estonian Literary Museum (ELM), today digital data
management and the use of digital methods in research are elementary and inevitable. It is of utmost importance to have discussions concerning the intangible tradition because advances in technology increase the chances of obtaining new data, and
the archival data are expanding exponentially through recordings, video examples,
photographs, and manuscripts from various local communities and regions. Data is
also obtained from diaspora communities. This means making new existing archives
available, but also using the possibility of computer analysis in new research corpuses and databases. However, intangible cultural heritage is the best way to get an idea
of the changes that have taken place in society, culture, and people’s mindsets. Basically, it is important to connect literary culture and folk culture, both from the written
and oral sources, which, in turn, must be linked to the basic and applied research as
well as to the activities of interdisciplinary and international collaborative networks.
The article gives an overview of the digitalization of intangible culture, opening
the data through databases and portals, discusses the markers for different databases,
and introduces new data from social media and community art as well as working
tools such as crowdsourcing and close reading.
Conventional archives and databases
The main archives of Estonian folklore are the Estonian Folklore Archives
(EFA), founded in 1927 and located at the Estonian Literary Museum in Tartu, Estonia. Most of the information dates from the mid-19th century up to the present. The
EFA collections consist of more than 1.4 million handwritten pages, and approximately 20,000 hours of audio-visual data (about its history see Järv 2013).
Folkloric data can also be found in the collections of the Institute of the Estonian Language in Tallinn, where the dialect data collected by the correspondents
of the Estonian Mother Tongue Society (established in 1920) are stored. This is a
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unique collection that precisely conforms to the dialect versions of folklore recordings.
The Estonian National Museum (founded in 1909, oriented to the tangible part
of culture) has some special collections; for example, a valuable collection of sanitary and medical data from the 1920s, moon-related magical beliefs etc. Also the
language collections of the Department of Linguistics of the University of Tartu, and
the archives of the regional museums store folklore data. This tendency is similar to
Bulgaria, where each regional museum has its own local specifics, with collections
and exhibit structures, forming a part of a unique spiritual local tradition that encompasses extensive fieldwork and, in most cases, also research.
It is estimated that currently 200,000 pages of data at the Estonian Folklore
Archives have been digitized as repository pictures (Järv, Sarv 2014) and about
400,000 pages have been digitized as texts. The text form doubtlessly offers great
advantages to the researcher because it is easy to process. By combining digital
data from different archives, we can track data streams, various topics, and ontologies from the 16th up to the 21st century. Even more – the merging of publications
(early folklore publications, data from calendars from the years 1739–2013, chronicles) prolongs the timeline of the data and motifs, observable from the 13th century
until today. The next step – creation of databases of intangible culture – strives to
combine the contents of various archives and sources, which can provide a macroscopic view of ethnic material. The compilation of databases started in 1997.
Taking into account that digitization had to be carried out alongside research, the
created resources are a monument to the contribution of scholars and the development of their speciality.
Why the database format? Why are they designed and structured differently? By
the beginning of the 1990s, the Estonian research community had been transferred to
project-based funding and our own infrastructure did not gain the support of the state.
We had to obtain a server, a back-up system, network and computers for the money
given for research projects or received from non-governmental funds. It meant that
all the project leaders had to abandon their other aspirations in favour of buying
computers.
It was imperative to (i) preserve digital data as compactly as possible, (ii) regularly update the server software and observe that all the resources are available and
function properly, (iii) create different automatic and individual backup copies on
different data carriers, and widen the use of folklore data, (iv) partly collect new
data through the databases or online questionnaires, and (v) get quicker results for
research (Kõiva, Vesik 2004; Kõiva 2005, 2006; Õim, Õim 2004; Voolaid 2003). The
most important task was to help the scholars: databases accelerated the acquisition of
research results.
Currently, the ELM has 60 databases of intangible cultural heritage; most of
them are organized by genres or present data from a particular area (the general address for public databases is http://www.folklore.ee/ebaas/). Genre still plays a central role in folkloristics (Baumann 1975: 292), but some of the databases also include
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items from outside of genres, as the aim is to obtain cohesive items on a particular
phenomenon.
Genre-typological databases on the Internet help scholars carry out their research, and university or high-school students can also use them for their studies. In
Estonia, students in high school have to write a research work to graduate, and we are
interested in suggesting the topics of intangible culture, and these kinds of materials
are also useful to them. Two years ago the ELM, together with some schoolteachers,
started a series of student conferences in the humanities, under the name of HUNTS,
for the best students to present their research results in the format of a conference paper. The databases are valuable also to cultural workers, and to the ordinary audience
who are interested in the humanities, history, and genealogy.
Folklore texts also support teaching and mastering of mother tongue by (i) enriching the vocabulary; (ii) developing figurative thinking and figurative language;
(iii) providing additional material for teaching dialects; (iv) giving examples of language change and development; (v) offering perception of language styles – colloquial oral language in written form; and (vi) developing self-expression (Voolaid 2015).
In the current situation we increasingly realize that knowledge and understanding of phraseology and symbolic meanings in the language have weakened. The data
of intangible culture are useful to train a deeper understanding of the texts.
Estonian databases cover the following areas and genres:
– Folksongs;
– Language data, dictionaries, short forms (proverbs, sayings, riddles, conundrums, puzzles etc.);
– Humour (jokes, explanations of abbreviations etc.);
– Narratives and folk belief (myths, legends, children’s horror stories, ethnocosmology, fairy tales, medicine, historical lore and oral history, diaspora lore);
– Calendar holidays, plant lore and traditions connected with non-humans;
– Place lore (from place names to short stories).
Alongside these data, regional phenomena are also presented to a considerable extent. In addition to databases, portals as a possibility to link various data with
e-books play an important role (Kõiva, Vesik 2004). Mostly, we focus on unpublished
items: e-books and manuscripts on topics related to folklore. One of these is the Portal of South-Estonian Folklore (established in 1999). Secondly, there is a database
dedicated to the folk calendar, called BERTA, which is meant for the general public
and high-school students (opened in 2004; Kõiva, Särg, Vesik 2004; Kõiva, Kuperjanov, Vesik 2009). BERTA is a combination of a database and an information centre,
which includes explanations, photographs, videos, literature about festivities etc. By
its nature, this environment is also a portal.
Attempts are being made to connect the data of the Place Lore Database to the
digital map of Estonia. Quite an amount of energy has been spent on creating a repository called KIVIKE, which includes bulky copies of manuscripts in jpg format.
The environment can be used through authentication made by ID-card.
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Markers and helping tools
The simplest corpuses and data collections enable the search of particular words
or phrases, the presentation of a particular topic or, for example, in the case of an illness, a whole rich assortment of herbal medicine. The narrative corpuses and some of
the newer riddle databases enable searches by keywords.
Narratives usually distinguish between motifs and multiple keywords in addition to the main keyword in a text, for instance: water + pharaoh + the end of the
world; water + pharaoh + meteorological prediction etc. Some databases also highlight the name of the text type (Imprisoned pharaoh). The database of runo songs distinguishes between song lyrics and comments, the title of the song as it was given by
the artist/collector is displayed separately, and the type, form of singing, and verses
are also listed. For instance, children’s horror stories include subtypes to characterize
their spread, variety, and motion by examples of black humour, the creation of fear
and fright.
A special environment Scriptorium, developed by Andres Kuperjanov, in which
the texts are stored, is able to generate statistics based on keywords, and to produce
distribution statistics with parochial accuracy. It is certainly also possible to display
texts based on a keyword and to store them for the researcher. Separate mapping options have also been developed by Arvo Krikmann and Jaak Krikmann (2012), but
the mapping application requires manual entering of data into a table or using the
help of a mapping machine to get results.
Some issues certainly need to be resolved in the future: (i) publicly displayed
texts need orthographical revision; (ii) extensive linguistic groundwork and labelling
will have to continue, finding concordances for variation of the creation of separate
lists to bring texts together.
Turns in the humanities and trends in intangible heritage
Many meaningful turning points related to ecology, technology, and lifestyle
have occurred in society during the past thirty years: climate change, materiality of
culture, visuality, multimodality, and complex or universal medicine have become
key topics, to name but a few. In 1997, thanks to the new generation of computers
with good audio-visual tools, the mass uploading of video, photo, and audio content to the web began. A further leap in the uploading of visual and auditory data
was caused by the development of social media channels including mixed, convergent forms of multimedia (Jenkins 2006). Nowadays, we can easily find academic
lectures, conference recordings, interviews, village event chronicles, celebrations of
various anniversaries and holidays, views of churches and monasteries on regular
days and on church holidays on YouTube. Twitter and other similar social networks
present the best selection of photographs. So, the question remains: Is there a phenomenon that we cannot find on a social media channel, and how to connect the new
data with the older data?
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The rapid growth of digital data is related also to democratization of technological opportunities. They can be used by everyone: cheap digital photography has led to
an increase in the number of photographs and video clips, cheap music composition
programmes make it possible to write down songs without formal music education.
The high-quality cameras of smartphones have replaced expensive professional technical tools and contributed to the spread of everyday/grassroots media.
On the one hand, the aforementioned changes lead to the need for completely
new types of data and databases, to keep up with the new trends. One example of such
a change is the verbal graffiti database and researches written on it (cf. Voolaid 2015).
The memes’ environment embraces new and old memes, many of them reflecting political realities, and the aforementioned changed values of the community. Recently genres such as cartoons, comics, and others, which border on authorized and
anonymous creations, have received more attention. Indeed, we have numerous new
forms of intangible culture spreading in social media and waiting for harvesting.
During recent years we have created environments for the community art,
community gifts, and other long-marginalized sides of placemaking, folklore, and
vernacular religion. Community art exists next to a multi-faceted approach to the
planning, design, and management of public places as an institutionalized industry,
often supported by remarkable budgets (Sofield et al. 2017). This phenomenon is
one of the most vulnerable and most rapidly disappearing cultural activities; therefore, it is especially important to turn attention to and capture it. The community
art movement began in the 1960s in the United States, where leading artists of the
country started to involve people in inclusive art in the economically weak areas.
The project supported people in creating art with their own skills, decorating their
homes and surroundings in order to forge a bond between the environment and the
people, and prevent littering and alienation. This type of dialogical or grassroot art
lost its ground in the 1980s due to the economic growth in the USA. Nowadays we
can see a new rise in community art, and find examples of it everywhere, including
Estonia and Bulgaria. In many cases the design is entirely trusted to the hands of
the locals (or even students). In the recreation areas and at home, design is mostly
casual and low-budget. Typically, old and useless things (tires, dried trees etc.) get
a new function, and handmade objects are popular. The language of art and themes
of this kind of design are personal, focusing on sentimental values and vernacular
aesthetics. Vernacular design makes the environment unique and more valuable to
the locals and visitors (ill.1).
Practical gifts made to the community are worth capturing: visual art, contribution to the construction of local chapels or the restoration of an ancient ritual site,
as we can see in the village of Momchilovchi and in many other places. Gifts to the
community can be water taps and water extraction points, either for the remembrance
of a loved one or a historical event, for religious or medicinal purposes; there are still
such places in Estonia, but far more in Bulgaria. It is again the meeting point of charity work, but also closely connected with memories and remembrance, very often also
with ritual activities. Part of such places are family initiatives, some of them created
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Ill. 1. Community art in the area of Isperih 2014. Photo by Andres Kuperjanov

Ill. 2. Rememberance. Vidin 2015. Photo by Mare Kõiva
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Ill. 3. Travel to the Universal White Brotherhood summer camp 2017.
Photo by Andres Kuperjanov

Ill. 4. Krastova Gora 2018. Photo by Andres Kuperjanov
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with the support of different institutions. The healing water has not lost its importance
even today. Suffice it to say that in many of the cultural sites of today, water shared
with the community is either a thing of the past or a very strictly controlled value. The
fact that people can get non-bottled fresh water is an extraordinary gift, and the water
taps act as markers of local values and specifics.
The tradition of memorial benches and tables, which have been constructed as
resting places to commemorate what has once been, was restored in Estonia quite
recently. The tradition started in the 1930s and faded away during the Soviet period,
yet now we have memorial benches dedicated to renowned linguists, local teachers,
and composers, and, as a symbol of current time, even to some witch doctors and
clairvoyants. In Bulgaria, we can find memorial and resting places which have been
established near archaeological monuments or in beautiful surroundings.
Sometimes a custom disappears rapidly, like printed memorials with photographs and verses dedicated to deceased relatives and placed on gates, doors, or trees
(ill. 2). The custom is still alive in Greece, Macedonia, and many areas in Bulgaria,
but during recent years it has almost disappeared in Sofia.
Community art, theatre, handicraft events, food festivals and joint dances are activities that are, on the one hand, considered as an opportunity to develop one’s skills.
They are serving as a spiritual model of the community and providing opportunities
for individuals to take on new roles.
Changes in religious life can be evidenced during fieldwork and in social media.
Places like Krastova Gora have legendary healing power and they constitute an entire
religious complex, where Christian beliefs, narratives, legends, vernacular religious
practices and tenets are intertwined. The records from before and after rituals, to fix
all the activities and beliefs around a religious complex have great importance. This
is the case with Baba Vanga’s religious and memorial complex in Rupite, the summer camp of the Universal White Brotherhood in Rila Mountains, at the Seven Rila
Lakes, activities at Krastova Gora miraculous cross, and other objects, to mention but
a few of the important places where universal religious features meet local customs.
(ill. 3, 4)
The importance and complexity of collecting contemporary data in the context
of the expanding social media and technical solutions is a daily reality. There are
many personal archives and social media accounts that report on what is happening
through several registers. At the same time, we must be aware of how unstable the
new media environments are, how largely they depend on the market, and how rapidly they can disappear – there is no time to forward harvesting of the data from the
new environments. It is necessary to connect the media pieces with a comprehensive
anthropological description, and to connect the new data with each other if possible.
Inevitably, however, important phenomena can only be captured partially; therefore,
it is important to do it in a scientifically relevant and selective manner.
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New possibilities: Crowdsourcing and close reading
Computing for the humanities or newly named as digital humanities has created numerous possibilities for linguists and archaeologists (Unsworth 2000; Palmer
2000), but there are only a few tools for folklore scholars and also for the analysis
of multimodal forms of intangible culture. At the same time, there are some useful
features like crowdsourcing, distant reading /macroscopic reading, close reading etc.,
which can ensure that large volumes of data are analysed, commented on, and specified.
Crowdsourcing – asking help for transliteration, digitization of archival units,
and obtaining additional metadata – became popular some twenty years ago among
archival workers and researchers. The Latvian Folklore Archives have successfully
used crowdsourcing to transliterate their minority data (collected among Gypsies,
Jews, Belarusians) and they were very pleased with the results. For years, CanadianUkrainian folklorist Natalia Kononenko (2019) has encouraged her students and the
diaspora community to collect Ukrainian data from tapes, write it down, identify
photographs, and upload recordings to the web. At the Department of Folkloristics,
we recently involved Russians in the transliteration of the collected Russian folklore.
It is voluntary work and a simple temporary Internet environment is used.
Nowadays, close reading is very much needed for the interpretation of intangible culture. Close reading is an important feature of literary criticism, applied in
teaching and school practice today. The repeated reading of a text and the ability to
analyse it layer by layer, phenomenon by phenomenon, line by line, is very useful
when reading folklore texts revealing mental culture in the 19th or even 20th century.
The texts need detailed commentaries in terms of language and expressions as well as
explanations about the importance of particular phenomena, about how common they
were and what they signified. It is very obvious that even well-known symbols (cf.
pentagram on the grave of Petar Dănov) are not everyday knowledge today.
Conclusions
The activities carried out from 1993 to 2018 proved that the users of the databases are very different. It turned out that many users prefer a smaller selection of
choices. The variability of living traditions requires considerable intellectual input,
interpretation, and extension to understand them in the 21st century.
The distribution of folklore data on social media and various online environments has apparently created a large archive on the Internet. The new archive is characterized by great mobility – web environments emerge and disappear, huge social
media sites come into being and then fade away. This poses a challenge to archivists
and researchers – the monitoring of multimedia data and the downloading of new
data, the creation of permanent storage conditions for them, and also the challenge to
sort out new types of data and supply metadata, which requires an accurate and joint
collection strategy.
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Henry Jenkins (2019) wrote: “[i]t was the cultural operating system behind the
development of our languages, religions, music, stories and more. But like undergrowth in a forest, it was overshadowed by the trees of single-authorship, which
prospered in the West during the Enlightenment and emerged as a privileged form
with the institutionalization of intellectual property”.
Co-creation practices, even if described by industrial-era cultural critics as “folkish” or “amateurish” or “craft” (ibid.), have continued to offer alternatives to projects
relying on single-authored visions.
Intangible knowledge is expected to include skills that helped survive in harsh
climatic and economic situations. We have a good reason to review these writings to
find messages that are useful for solving new crises and hardships – past teachings
for the future.
We have many examples in each culture that, despite the developed urban culture, people balance themselves and their health on intangible culture and find in it
possibilities for psychic self-regulation, for example, specialty foods, joint singing or
dancing.
Indeed, the possibilities of digital humanities or computer analyses for art and
the humanities need special tools to accord with folkloristics.
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Нематериално наследство, общностно изкуство и бази данни
Маре Къйва
Резюме: Статията прави преглед на дигитализацията на нематериалното
културно наследство, даването на достъп до данните посредством изготвянето на
бази данни и портали, а също така разглежда и маркерите на различните бази
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данни. Въвеждат се и нови данни от социалните медии и изкуството на общностите, както и работни инструменти като краудсорсинг и внимателно, задълбочено
четене.
Ключови думи: нематериално наследство, общностно изкуство, бази данни
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ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Силва Налбантян-Хачерян

Ключови думи: опазване, нематериално културно наследство, неформално образование, читалища

Конвенция 2003 поставя въпроса за образованието (Конвенция 2003: чл. 14
а, б, в) като средство за „осигуряване на признание, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността“. Също така
откроява възможностите на образованието за „информиране на обществеността
за опасностите, които заплашват това наследство“, както и „за инициативите,
осъществявани за прилагането на настоящата Конвенция“. Насърчава се образованието „за опазване на природните пространства и на мемориалните места,
чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно
наследство“. Предвиждат се „неформални способи за предаване на знания“
(Конвенция 2003: чл. 14, а, (iv)) от човек на човек, което се съдържа и в определението за нематериално културно наследство, „предавано от поколение на
поколение“, и е включено в съдържанието на термина „опазване“ – „предаване предимно чрез формалното и неформалното образование“ (Конвенция 2003:
чл. 2, т. 1 и 3). Насърчаването на процеса на предаване на нематериалното наследство, протичащ в общностите и групите, които го пресъздават постоянно, е
изключително важно, тъй като, „прекъсне ли се веригата на директно човешко
общуване в предаването на култура, нематериалното културно наследство на
практика престава да съществува“ (Сантова 2014: 69). Но освен създаването на
условия за обучение с цел практикуване на уменията опазването се осъществява и чрез „програми за образование“, „специални програми за обучение и подготовка на кадри в рамките на съответните общности и групи“, „мероприятия
по укрепване на кадровия потенциал в областта на опазването на нематериалното културно наследство, свързани по-специално с въпросите на управлението
и научните изследвания“ (Конвенция 2003: чл. 14, а(i), (ii), (iii)). Целта на това
образование би трябвало да покаже стойността на съхраненото и предавано нематериално културно наследство „като свидетелство на човешкия опит, с оглед да се подхранва креативността в цялото ѝ разнообразие и да се инспирира
истински диалог между културите“ (UNESCO Universal Declaration on Cultural
Diversity 2001, art. 7).
Под включване на нематериалното културно наследство в образователни
програми се има предвид те да бъдат предназначени „за училище или други
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институции“, в „програми за обучение на учители (в различни научни направления, изкуства или обучение по културно многообразие)“. Допълнителните,
„извънредни програми“ към основната са също „важен начин за представяне
на нематериалното културно наследство“. Тяхното съдържание „би трябвало
да отговаря на необходимостта на специфичните общности в училището“ и „да
допринася за разбирането, уважението към нематериалното културно наследство, на което да се основава междукултурният диалог в училище или в други
институции и в общностите“. Като носител на нематериално културно наследство „езикът на съответната общност също би трябвало да бъде включен в образователните програми“. Използването „на езиците или диалектите на общностите успоредно с други елементи на локалното нематериално културно наследство в основното образование може да съдейства за грамотността и за достъпа
до образование“. Смята се, че „имигрантските общности допълват културното
многообразие на държавите“ и образованието може да играе роля да помогне на
тези общности „да продължат да практикуват тяхното нематериално културно
наследство“, както и „да съдейства за разбирането и уважението между имигрантите и други общности“. Опазването на нематериалното културно наследство чрез образование би трябвало да се тълкува в „по-широката концепция за
устойчиво развитие“. Именно затова се препоръчва насърчаване на дейността
на „съществуващите неправителствени организации“, които би трябвало „да
разширят обхвата на своите образователни дейности“ с цел опазване на нематериалното културно наследство. Като се има предвид „централната роля, която
е дадена на общностите в идентификацията и опазването на тяхното нематериално културно наследство“, е важно „да се подкрепи създаването на основани
от общността или общностни неправителствени организации и/или активно
включване на общностите в неправителствени организации“ (Expert Meeting
2007). Такава общностна неправителствена организация в България е читалището, което беше вписано през 2017 г. в Регистъра на ЮНЕСКО на добрите
практики за опазване на нематериалното културно наследство.
Читалището съществува повече от 160 години (появата на този тип граждански сдружения датира от 60-те – 70-те години на XIX век) и продължава да
е неотменна част от системата на образователните и културните институции
с важна роля за развитието на съвременното общество. Съгласно действащия
Закон за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел, културно-просветни сдружения, признати като място за извънучилищно възпитание, а през последните години получиха и по-модерния статут на центрове
за неформално и самостоятелно учене.
Възникнали по време на Българското възраждане като места за четене,
и днес ролята на читалищата се определя от основното им предназначение –
„съвместно с училището да издигат равнището на народното образование и самообразование, да бъдат самодейна, общодостъпна и неограничена във времето организация за масова просвета, образоващо неформално своите ползватели
без разлика на възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност и върху
109

принципа на свободния избор на образователното съдържание“. Тази устойчивост и богатство на образователните дейности в читалищната институция дават
основание те да бъдат назовани с термина „читалищно образование“ (Цонева
2018: 6–8). Поради своята „иманентна връзка със селищните групи“ читалищата „не се установяват като универсални институции, те имат различна степен на
присъствие и въздействие в отделните селища, следват собствените вътрешни
темпове на икономическо, социално и духовно развитие на населението в тях и
проявяват преди всичко локална специфика в поддържаните дейности“. И това
„се отразява непосредствено върху работата им с наследството“ – „както издирването на археологически, документален, нумизматичен, палеографски и пр.
материал, така и записването и събирането на фолклорни творби се извършват
от читалищата по места и са насочени преди всичко към локалните форми на
наследството (на селището и в прилежащия му регион)“. Проведените събирателски дейности „са в синхрон с тогавашното разбиране за фолклорното наследство като артефакт и като писмен документ“. Те са насочени към „събиране
на елементи от вещния свят“, към „записване на форми от музикалния и словесния фолклор (песни, пословици и поговорки, приказки, легенди)“ и към „описания на отделни елементи от обичайно-обредната система“. Заедно с раждането
на интереса към фолклора „като жива старина и като ресурс в изграждащата се
национална идентичност, което е типичен за модерността и за формирането на
нацията идентификационен процес, читалищата започват да изпълняват ролята
и на фактор за неговото съхраняване“. Като локални институции читалищата
работят с фолклора „на всички равнища“, при това „в дяловото му многообразие и локалните му варианти“. Дейността им е насочена към неговото „записване“, „описване“, „събиране“, „изучаване“, „популяризиране“ и „представяне“.
Постепенно читалищата придобиват „все по-съществено значение за настъпващите трансформации във фолклора“. Те започват да се осмислят „и като среда
за съхранението на отделни елементи от него като културно наследство“ (Ненова 2016: 49, 60–63). Необходимо е да се подчертае, че „още в най-ранния етап
на съществуването си читалището започва да се възприема като устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на местната общност“, „на традиционните художествени
ценности“, като се „нагърбва“ с „отговорността по осигуряването на тяхната
трансмисия в следващите генерации“. То „на практика осигурява и поддържа
жизнена среда за диахронно предаване на познанието в тази култура, локалната традиционна култура на общността“, като осигурява условия за „активна
комуникация между поколенията“. В резултат на тази устойчива дейност на
читалищата „по територията на страната и до днес се откриват достатъчно жизнени варианти на локални форми на традиционна култура“ (Сантова, Ненова
2006: 59–60). Именно това определя първостепенната роля на българските читалища за подготовката на Националния регистър на нематериалното културно
наследство и дава основание те да бъдат характеризирани като „обединения на
носители на нематериалното културно наследство“ и като неформалната инсти110

туция, „поела ангажимента по осигуряване на трансмисията на нематериалното
културно наследство в следващите поколения“ (Santova 2016: 34).
Като институция за неформално образование днес читалището може да
отговори на актуални приоритети на неформалното образование в световен и
национален мащаб, сред които: дейности за „ограмотяване на възрастни“, в
„подкрепа на формалното образование чрез подкрепа за удовлетворяване на
специфични образователни потребности – допълващо формалното“, за „учене
през целия живот“, за „развитие на творчески възможности и потенциал на хората от всички възрасти и групи“, като предлага „форми на практически опит и
стаж“, осъществява „гражданско образование“, „образование за интеркултурен
диалог“ и др. (Николаева 2015: 63). Като гражданска организация читалището
въплъщава същностно измерение на неформалното образование, а именно неговото съществуване „като модел на общностно функциониране и развитие“
(Николаева 2015: 54), при който „в рамките на определена група или общност
функционират утвърдени модели на образование в духа на общностните ценности, традиции и култура“, и „когато индивидът се идентифицира с тази общност, то желанието му да ги усвои е естествено и той търси възможности за
това“ (Николаева 2015: 156). От гледна точка на разновидностите на обществено подкрепеното неформално образование читалището може да се представи като съчетание от „местна (локална) гражданска организация“, която „има
инициативата да предоставя неформални образователни услуги“ в „извънучилищна среда“ „паралелно на формалното образование“, като „учене през целия
живот“ и „самообразование“. Сред основните типове неформално образование
читалището се свързва със съвременното „народно образование“ като форма
на „параформално“ и „допълнително образование“, като се има предвид, че
„именно образователните форми“, които предлагат читалищата, „продължават
да бъдат основен инструмент за културно и ценностно унаследяване на народните традиции“, каквито са „техните водещи цели“. Но също така се признава,
че „читалищната мрежа се отваря все по-активно към нови дейности и услуги“
и реализира „редица социални, екологични, здравно-адаптивни и пр. проекти и
програми“ (Николаева 2015: 149), което има значение и за опазването на нематериалното културно наследство, например за представяне на културни различия и осъществяване на междукултурен диалог, проекти, свързани с околната
среда и с природните пространства, за изразяване на нематериалното културно
наследство и др.
За осъществяването на тези културни и образователни функции е от значение, че в дейността на читалището могат да участват всички граждани, „без
оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи
и етническо самосъзнание“ (Закон за народните читалища, чл. 2, ал. 1), което гарантира приемственост между поколенията, както и създаването на среда
за насърчаване на културното многообразие. В този контекст се откроява потенциалът на читалището да социализира хора от всички възрасти и пол, да
дава възможност да общуват, като ги приобщава към общоприети традиционни
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ценности в обществото, „към постиженията в изкуството и науката, да развива
и обогатява културния живот, социалната и образователната дейност в дадено
населено място“. За постигане на тези цели читалището поддържа библиотека,
организира школи, кръжоци, клубове, празници, фестивали, конкурси, създава
музейни колекции, събира и разпространява знания за родния край (Закон за
народните читалища, чл. 3, ал. 1–2). В рамките на тези дейности се откроява
и неговата „интегрираща функция“, която се изразява в това, че „читалищната
институция създава възможности за поддържане на идентичността на различните етноси и интегрирането им в активна общност чрез осигуряване на възможности за съвместна дейност, споделяне на идеи, опит и знания“ (Налбантян-Хачерян 2009: 55–60).
Въз основа на това би могло да се направи заключение, че читалището
следва най-съвременните концепции за обществено развитие, свързани както със социализация на личността, така и с повишаване качеството на живот
на местните общности. Имайки предвид неговата демократична структура, то
може да се определи като институция, чрез която се осигурява широк, равен
достъп до културни и образователни услуги и продукти, достъп до и опазване
на културното наследство и конкретно на нематериалното културно наследство,
за развитие на творческия потенциал на хората, за насърчаване на културното многообразие и за учене през целия живот. Чрез своите библиотеки читалището осигурява условия за получаване на разнообразна информация, като
предоставя и възможности за използване на интернет. Читалищата са място за
общуване и за приемственост между поколенията, за детски и младежки дейности, за активен живот на възрастните хора, за доброволчество, за интеграция
на различни групи и слоеве от населението. Съществена част от тяхната дейност е организирането на множество празници и фестивали, свързани с нематериалното културно наследство, които са вече и част от културния туризъм в
нашата страна (Алексиева 2013: 243–270). За постигане на описаните цели са
от значение традиционно добрите връзки на читалището с училището, музеите,
библиотеките, местните власти, с други неправителствени организации, медии,
сродни структури в чужбина и др.
Всичко това показва, от една страна, че читалището като институция за неформално образование стои в основата на трансмисията на нематериалното
културно наследство и от друга, че то има големи възможности за разпространение на знания за тази част от културното наследство, за неговото популяризиране, да създава условия за уважение към различните култури и да
насочва общественото внимание към ценностите на нематериалното културно
наследство.
Поради тази тяхна специфика спрямо читалищата се осъществява държавна политика, която цели устойчивост на читалищната дейност. Народните читалища са включени в групата на делегираните от държавата дейности и се финансират от държавния бюджет чрез бюджетите на общините. През последните
две години се наблюдава тенденция за повишаване на тази държавна субсидия,
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по-конкретно с близо 14% през 2019 г. спрямо 2018 г. и с 10% за 2020 г. спрямо
2019 г. (Решения на МС 2018, 2019). Възможности за подкрепа на читалищната
институция, регламентирани със Закона за народните читалища, съществуват
и на местно равнище, общинските администрации ежегодно изготвят общински годишни програми за развитие на читалищна дейност (Налбантян-Хачерян
2019: 50–59). Освен тази основна финансова подкрепа читалищата в качеството
си на граждански сдружения са ползватели на различни програми – европейски, национални и общински, по които кандидатстват с проекти и допълват или
надграждат дейността си.
Читалището представлява българският добър опит в областта на опазването на нематериалното културно наследство именно чрез неформално обучение,
образование и възпитание. Неговото вписване в регистъра на ЮНЕСКО на добрите практики беше подкрепено от различни национални и местни институции, както и от хиляди читалищни дейци (Налбантян-Хачерян 2018: 324). След
обявяването на този акт най-често задаваният въпрос в общественото пространство е какво е най-необходимото условие, за да бъде подкрепено читалището да поддържа и развива своите възможности като културен и образователен
център. Обикновено на първо място се поставя финансовото му осигуряване,
което обаче не изчерпва проблема. Погледнато в перспектива, като най-голямо
предизвикателство би трябвало да се смята планирането на дейности на национално, регионално и местно равнище, които да предвиждат и планирането
на инвестиции. Необходими са мерки, които да отчитат ролята на читалището
като място за неформално образование, което въпреки своята самостоятелност
е част от образователната среда и разглеждането му само като културна институция е ограничаващо. Но за това е нужен нов подход в планирането на опазването на нематериалното културно наследство, който да отчита необходимостта
от реформа в образователната система през призмата на ученето през целия
живот. Този подход би създал условия за съчетаване на формални и неформални
образователни методи, форми, средства и пространства като еднакво важни за
опазването на нематериалното културно наследство в контекста на по-широката
концепция за устойчиво развитие на общностите.
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Summary: The problem of safeguarding the intangible cultural heritage through
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a whole. The study of these issues is relevant in view of developing modern cultural and
educational policies, as well as to create a favorable environment for the development
of formal and non-formal education in safeguarding the intangible cultural heritage by
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МУЗЕЙНИ СПОСОБИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ
НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
(Опитът на музей „Етър“)
Светла Димитрова

Ключови думи: изложби, събития, конференции

В последните години все повече експерти говорят и пишат за културния туризъм, дават му определения и сочат добри примери (Алексиева 2017: 17–44).
Този туризъм мотивира различни групи от населението да посещават исторически, археологически, архитектурни и други забележителности и/или да участват в културни събития (фестивали, панаири, събори, карнавали, конкурси и
др.). В основата му стои културното наследство, което се презентира пред посетителите с неговите разновидности – движимо и недвижимо материално и
нематериалното наследство. Последното е обект на внимание на нарочна Конвенция на Генералната конференция на ЮНЕСКО, приета през 2003 г.1 В нея са
определени пет области на нематериално културно наследство (НКН). Експерти
от България, след като вземат предвид спецификата на националната културна
същност, подготвят Регистър на българското нематериално културно наследство (Сантова 2016: 37). Така страната ни се нарежда сред първите в света и
първа в Европа, изпълнила едно от важните предписания на Конвенцията. Друг
основополагащ документ е Националната система „Живи човешки съкровища
– България“2, от която се попълва представителната листа на нематериалното
културно наследство. За осъществяване на културните политики по опазване
на НКН се изграждат административни и експертни структури с регионален
(в смисъл на наднационален), национален и местен характер. Музеите не са
част от тези структури, но в цялата си многообразна дейност те играят съществена роля в изучаване и опазване на НКН. Един от добрите примери в това
отношение е Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово.
Музеят
Музей „Етър“ отваря врати на 7 септември 1964 г., като с времето в него се
оформят няколко тематични сектора, разкриващи на посетителя различни занаяти, съоръжения, задвижвани с вода, архитектурни образци от Възраждането.
В определени дни от годината на открито се представят обичаи, възстановки,
1
http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ich/?language=bg&article=documents&section=r
egulations&post=16 (25. 02. 2019)
2
http://www.treasuresbulgaria.com/main.php?act=features&rec=1852 (25. 02. 2019).
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правят се демонстрации на приготвяне на традиционни храни и украси, изучават се ритуали, песни и танци. На вторите етажи на къщите от чаршията се
уреждат временни тематични изложби. В занаятчийските работилници се организират обучения за запознаване с инструментариума и майсторските умения.
Нематериалното културно наследство
Определение на НКН е посочено в Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.3
Обект на проучване са устните традиции и формите на изразяване, изпълнителското изкуство и елементите на духовната култура, отнасящи се до обичаи,
обреди, празненства, знанията за природата в космическата ѝ всеобхватност, а
по отношение на поминъка – знанията и уменията, свързани с традиционните
занаяти (Борисова 2008; Сантова 2016а; Santova 2016: 264–272; Сантова 2016б:
337–341; Сантова 2017а: 297–305; Иванова 2017: 63–73; Конах 2017: 45–62;
Кръстанова и кол. 2013; Любенова 2017: 132–139; Любенова 2017б: 313–323;
Любенова 2018: 108–115; Сантова, 2017б: 21–29; Santova 2018).
Способи за документиране, изучаване и популяризиране на НКН
Освен традиционните за всяка музейна институция дейности като теренни
проучвания и свързаната с тях събирателска работа осъществяването на научни
изследвания, уреждането на временни тематични изложби и експозиции музей
„Етър“ ежегодно разработва, поддържа и осъществява богат събитиен календар. В него се включва тематика, свързана с българската празнично-обредна
система, занаятите и поминъка.
Международен панаир на традиционните занаяти
Най-голямата проява в събитийния календар на музея през последните седемнадесет години от неговото развитие е Международният панаир на традиционните занаяти (за краткост – Панаира). Той е обект на редица публикации.
Тук ще бъдат разгледани само онези аспекти, които имат отношение към темата (Бинева 2007: 269–277; Бинева, 2014: 216–223; Димитрова, 2018а: 386–398;
Лилова, Колева 2007: 286–291; Недков 2015: 84–97). Според статута на Панаира занаятчиите участват в международното изложение с изделия, изработени с традиционни инструменти и прилагане на предимно ръчна технология.
Те трябва да са направени от суровини и материали, характерни за съответния занаят, и да имат връзка с традиционната обредност. Музейните специалисти извършват проучвания на занаятчиите в страната и им отправят покани

3

https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf (12.09.2019).
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за участие. Въпреки че в регламента няма специално изискване занаятчиите да
имат майсторско свидетелство, по негласно споразумение в Панаира се канят
участници, притежаващи такъв документ. От 2015 г. в музея се правят опити за
обогатяване на изложението чрез обособяване на зони за забравени занаяти и
за такива, които са от т.нар. категория художествени занаяти. Показват се редки
текстилни техники, багрене с традиционни багрила, изработване на народни
музикални инструменти и др.
Основен акцент на Панаира са майсторските надпревари всяка година в
различен занаят. От 2003 до 2019 г. в състезанието участват над 100 майстори. Те са от 30 български селища и от чужбина (Холандия, Украйна, Румъния,
Сърбия, Турция, Албания, Русия, Франция, Унгария, Южна Африка). Според
регламента всеки участник изработва копие на музеен артефакт, предварително
избран от жури, и майстори предмет по свой избор с типична форма и украса
от мястото, където живее. Предварителната работа по издирване на занаятчии,
които да бъдат поканени за включване в надпреварата, обогатява създадения
в музея регистър (Бинева 2006: 293–297). В него се вписват занаятчии, които
работят по традиционна технология и използват традиционен инструментариум. Информацията, макар и немного подробна, съдържа сведения за майстора,
начина на придобиване на уменията и контакти. Благодарение на конференциите, посветени на занаятчийското производство, и отпечатаните сборници с
доклади и съобщения е запазена, научно обработена и съхранена теренна информация за майсторите, участващи в надпреварите (Бинева 2009: 274–279; Бинева 2011: 325–335; Бинева 2012: 221–234; Бинева 2015: 186–203). Етапът от
състезанието, по време на който се прави копие на избрания музеен артефакт,
дава възможност на специалистите от музея да документират и опишат процеса на изработка и начините, по които се използват инструментите. Така се
създават условия за реконструкция на занаятчийските процеси, осъществявани
в миналото. Вторият задължителен предмет от майсторските надпревари остава за научно-спомагателния фонд на музея. Сформираната колекция отразява
нивото на майсторските умения и показва разнообразието от форми и украси
както от регионите на България, така и от чужбина. Надпреварите обикновено
се провеждат на открито, пред посетителите в музея, които могат да наблюдават
целия процес на изработка. Този вид нагледност прави занаятите по-популярни
и увеличава възможността за намиране на продължители на „споделения майсторлък“. Чрез организираните от 2017 г. до днес три издания на младежката
секция към майсторската надпревара се търси приемственост в развитието на
занаятите. В младежкото състезание участват възпитаници на училищата по изкуствата в Трявна, Сливен, Пловдив, Троян и Кунино.
В панаирните дни музеят представя и популярни в миналото домашни занятия като плетене на кошници, изработване на предмети от беленица, усукване
на въжета, сушене на сливи, варене на маджун, влачене и предене на вълна,
тепане и мелене на зърно в намиращите се в музея съоръжения, задвижвани с
вода. Смисълът на демонстрациите и възстановките е образоване, опазване на
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традициите, провокиране на изследователски процеси и обогатяване на панаирните дни.
Фолклорната програма по време на Панаира включва изпълнения на професионални състави с международна и национална известност, както и на любители от различни краища на страната. Макар да са допълнение към панаирното настроение, те дават възможност да се покажат най-добрите образци на
българския фолклор.
Международният панаир на традиционните занаяти е единственият, провеждан в музейни условия и по концепция, разработена от музейни специалисти. Включването на Габрово в мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО
през 2017 г. в областта на занаятите и фолк арта предлага нови възможности за
устойчивото развитие на Панаира. Неговото бъдещо съществуване, разширяване и надграждане ще допринесат за по-добро опазване и разпространение на
знанията за материалното и нематериалното културно наследство.
Празници и фестивали
Една от инициативите на музея в събитийния календар е популяризиране на традиционното габровско умение – изработването на пестил. Пестилът е
зимна храна, за която се изисква специален майсторлък. Използват се сини сливи, които се варят до сгъстяване. Сместа се излива на дървени дъски и се суши
до втвърдяване, като периодично се обръща. През септември обикновено на
всеки две години музеят организира Празник на пестила, който има вече три издания. Тогава се правят демонстрации и възстановки и се популяризира местна
рецепта за пестил. През 2016 г. е уредено и кулинарно изложение с гозби, в приготвянето на които се използват сини сливи. Празникът дава възможност опазването на НКН да става чрез размяна и популяризиране на рецепти, попълване
на музейните архиви с нови сведения, фото- и видеозаснемания, осигуряване
на възможности за наблюдаване на технологията на приготвяне и дегустиране
на готовия продукт от посетителите. През 2018 г. музеят получава за Празника
на пестила първа награда от Министерството на туризма в категорията „Духът
на България“.
Два фестивала с определена периодичност, организирани през последното
десетилетие в музея, допринасят също за опазване и популяризиране на НКН
(Dimitrova, Bineva 2018: 66–80). Фолклорният фестивал „Сватбата – единство и многообразие“ е организиран за първи път през есента на 2008 г. До
2014 г. са проведени седем издания. В тях участват над 1000 души от 14 области. В дните на фестивала се представят сватбени ритуали, характерни за етно
графските групи на балканджии, добруджанци, капанци, тракийци, родопчани,
хърцои, шопи и др. Показват се специфичните особености на турски, гагаузки,
гръцки, руски, арменски, каракачански и ромски сватби, както и възстановки
на сватбени обреди на българите мюсюлмани от Чепинския край, на наследниците на банатските българи и др. Целта на това многообразие е да се откроят
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общото и различното в сватбената обредност не само на етническите, но и на
малцинствените групи в България (Бинева 2010–2011: 429–438). През 2015 г.
е първото издание на фестивала като балкански. Освен представители от България участват групи от Сърбия, Македония, Румъния и Турция. По време на
двата фестивални дни е разработена програма с допълнителни атракции за посетителите – калесване на гости, носене на вода в менци с кобилица, дегустация
на сватбарско жито, характерно за Троянския край, и на блага ракия (Тончева
2015: 440–443). Опазване на НКН става чрез разучаване и показване на сватбени обреди, видеозаснемане на възстановки и запазването им във фонда на
музея, обмяна на добри практики между различни структури и организации и
създаване на база данни за групи и състави, които изпълняват и възпроизвеждат
сватбени ритуали.
Провеждането на другия фестивал „Надпейте се, засмейте се“ е провокирано от ежегодния Карнавал на хумора и сатирата в Габрово. Фестивалът е по
светен на хумористичната песен и се организира в деня след карнавала (третата
неделя от май) на открита сцена в музея. Първото му издание е през 2011 г., а
третото – през 2016 г. Право на участие имат изпълнители без ограничения във
възрастта. Всеки се представя с две хумористични народни песни. Задължително
условие е изпълнителят да е облечен в традиционен костюм за региона, от който
идва (Тихова 2011: 5). Фестивалът цели събиране и съхраняване на автентични
хумористични народни песни от цялата страна, популяризиране на българския
фолклор сред младите хора и провокиране на интерес към него. Жури от специалисти оценява изпълнителите и ги класира в различни категории. На третото
издание на фестивала на хумористичната песен участват 465 души, чиито изпълнения се наблюдават от 3200 души. Благодарение на фестивала музеят прави
аудиозаписи на песните, проучва произхода им и региона на разпространение.
Образователни програми
Сполучлива практика за опазване и популяризиране на НКН в областта на
духовната култура са образователните програми „Училище за лазарки“ и „Училище за коледари“. Организират се преди празниците Лазаровден и Цветница
и преди Коледа. Музеят ги популяризира в своя сайт, в печатни и електронни
издания, а музейният педагог посещава училища от региона и разяснява условията за участие. В Училището за лазарки девойките преминават специален
курс на обучение, който включва теоретична част – запознаване с историята
на обичая, значението и символите в него, и практическа част – разучаване на
типични за обреда песни и танци. Всяко момиче подготвя специална лазарска
песен, а всички заедно пеят и танцуват за здраве и берекет. На самия Лазаровден девойките поздравят майсторите занаятчии в музея и изпълняват ритуални
песни и танци пред погледите на посетителите. Всяка ученичка в „Училище за
лазарки“ получава уверително от музея. През 2019 г. е осъществено деветото
издание на програмата.
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Почти по подобен начин протича и обучението в „Училище за коледари“.
Участниците се запознават с обичая коледуване, разучават песни и наричания,
спазват определен ритуал. В деня на Коледа учениците се обличат в традиционни костюми, украсяват сами калпаците си и пресъздават обичая в музея, като
пеят песни за здраве и берекет в занаятчийските работилници. През 2019 г. е
проведено третото издание.
Двете образователни програми целят издирване и запазване на автентични
лазарски и коледарски песни и танци, възстановяване на празниците чрез придържане към традицията и популяризиране на обичаите пред публика. Важно е,
че по време на обученията младите хора научават за различия в провеждането
на обичая на отделни места в страната, опознават традиционното празнично
облекло и принадлежности, разучават специфични песни и танци.
Друга интересна образователна програма носи името „В света на старопланинската архитектура“4. За първи път тя се провежда през 2016 г., партньор
на музея е сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ (за краткост
„Мещра“), в което членуват млади архитекти. Организацията се занимава с
опазване на културното и природното наследство, изследва и документира архитектурни образци, организира и осъществява практически занимания с традиционни строителни материали и техники5. От 2017 г. като съорганизатор в
програмата се включва и Камарата на архитектите в България (КАБ). Целта
на образователната програма е да проучва възрожденската архитектура и да
популяризира строителството, при което се използват естествени материали.
Тя е подходяща както за тесни специалисти, така и за студенти и любители.
Разработени са и се прилагат два модула. Единият е лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване. Другият
включва практически занимания с естествени материали в традиционни строителни техники като изработване на дървени сглобки и кирпич, редене на суха
зидария, обработване на дърво против дървояди и др. В две поредни години се
канят и гост-лектори от Унгария и Турция6. През 2018 г. програмата е разширена, като уредници от музея и членове на „Мещра“ участват в теренни проучвания в Габровския регион. Благодарение на тях в музея постъпват видео-,
фото- и аудиозаписи на интервюта от 26 респонденти на възраст от 35 до 90
години. Образователната програма съдейства за опазване и популяризиране на
НКН в строителството чрез проучване на архитектурни образци, на строителни
техники и инструментариум, показване на специфични умения, демонстриране
на традиционни практики от строителството през Възраждането, създаване на
триизмерен архитектурен модел на къща.

http://staraplanina.meshtrango.com/ (1.10.2019).
http://portal12.bg/V-sveta-na-staroplaninskata-arhitektura-obrazovatelna-programa.p3082
(24.07.2019).
6
http://etar.bg/novini (2.10.2019).
4
5
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Тематични конференции и поредици
В своята 55-годишна история музеят финансира отпечатването на близо 50
сборници и монографии, множество албуми, брошури и дипляни (Димитрова
2018б: 468–489). Първата поредица от тематични издания е озаглавена „Етно
графски сборник“7. Отпечатани са 4 тома (1989, 1996, 1998, 2002). В поредицата
са застъпени разнообразни теми, но за опазване на НКН съществено значение
имат тези за обредите по Еньовден (т. 3) и Гергьовден (т. 4), за лечебни практики от различни краища на страната, както и способи за предпазване от уроки и
магии, за баене и гадаене.
В тематична поредица „Народна култура на балканджиите“ от 1991 до
2018 г. са отпечатани 11 тома (50 години 2014: 180–190). Обнародваният емпиричен материал позволява да се правят обобщения за бита (селища, жилища,
облекло, храна), поминъка (занаяти, лозарство, винарство, овощарство), обредните практики (лечебни, погребални, сватбарски, родилни и др.), празниците и
вярванията на балканджийското население (Димитрова 2018б: 468–489). Разнообразието от теми в сборниците е голямо и е препоръчително да се познава от
етнолозите и историците в страната.
Друго многотомно издание на музея е „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще“. Първият том е от 2006 г., а последният, дванадесети том – от
2017 г. В тях са разгледани разнообразни теми: запазени и изчезнали занаяти от
цялата страна, домашни занятия, занаятчийски сдружения, изявени майстори,
етнически специфики в занаятчийското производство, занаятите и културния
туризъм и др. (Димитрова 2018б: 468–489). Времевият отрязък, към който принадлежат изследванията, обхваща периода от Възраждането до Втората световна война. Авторите са основно етнолози и историци.
Поредицата със заглавие „Еротичното в историята“ се ражда през 2009 г.,
когато е публикуван първият том. В четирите книги, отпечатани до 2017 г., са
включени 97 статии. Разглежда се еротиката във фолклора, в традиционната
култура – материална и нематериална, в изкуството.
През юли 2009 г. музеят организира за първи път национална научна конференция на тема „Храната – сакрална и профанна“ (50 години 2014: 105). Тя е
съпроводена и с кулинарен фестивал „Пъстра трапеза“. Оформя се поредица, от
която са отпечатани четири тома от 2010 до 2018 г. В тях се пише за приготвянето, съхранението и използването на обредни и традиционни храни, за храната
като лекарство, за храненето при някои етнически групи и религиозни общности (християни – православни и католици, мюсюлмани), за местата за хранене
и начините на изхранване през различни времеви отрязъци и др. (Димитрова
2018б: 468–489).
Издателската дейност на музея впечатлява с обема и разнообразието си.
Макар преобладаващата част да са сборници с материали от научни форуми,
7
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По-късно преименуван на „Етноложки изследвания“.

институцията се вписва активно в развитието на българската етнология, като
отпечатва и популяризира изследвания на специалисти от различни музеи в
страната. Сборниците съдържат теренни проучвания, първични публикации,
тематични и обобщени изследвания за бита, поминъка, духовната култура и социалния живот от Възраждането до модернизацията на България.
Тематични изложби и временни експозиции
Тематичните изложби са неотменна част от музейната дейност. По време на подготовката и представянето им се раждат интересни идеи, обменят
се знания и се трупа опит за работа в екип между музейните специалисти.
Уреждането на тематични изложби води до обогатяване на фондовете не само
с материални свидетелства, но и с нематериални познания и практики. Има
възможност за сравнения и откриване на прилики и разлики в съхраняваните
артефакти в различни музеи. Проучвателната и събирателската работа, предшестващи реализирането на изложбите, подтикват специалистите към нови
изследвания и водят до появата на статии, книги, каталози и др. (Димитрова
2004: 518–523).
През последните години музей „Етър“ самостоятелно или в сътрудничество със свои колеги от други музеи подготвя и представя пред публика
няколко изложби. Те гостуват в различни градове. Изложбата „Гривни звънкат под възглаве... Майсторство и изящество в куюмджийския занаят“ (2016)
е реализирана съвместно с регионалните музеи в Габрово, Шумен и Ловеч.
Впоследствие свои експонати добавя и РЕМ–Пловдив. В процеса на подготовката ѝ уредниците правят интервюта с майстори куюмджии от Габрово, издирват снимки и документи от музеите в Севлиево и Троян. Изложбата „Мозайка от занаяти“ (2019) е уредена по повод 55-годишнината от откриването
на музея. Чрез интересни текстове и разнообразни експонати от фондовете тя
разказва за най-значимите български традиционни занаяти. Друга интересна
изложба със заглавие „Строителните занаяти на Стара планина“ (2019) е съвместно дело на музея и Мещра. В изложбата се показват експонати, дарени на
музея по време на експедиция в над 30 селища, колиби и махали в Габровско,
Тревненско и Дряновско, множество снимки и 3D модел на един от типичните
образци на балканската къща. Включени са сглобки от характерни архитектурни елементи, изработени от ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“.
През 2017 г. е осъществено ново експозиционно преустройство на статичната шарланджийска работилница, разположена на Занаятчийската чаршия на музея. Акцентирано е върху основните работни процеси чрез използване на подходящо осветяване на съхранения инструментариум и съоръжения. Преустройството на експозицията обогатява музея с нова информация от
библиотеки, архиви и музеи в Габрово, Стара Загора и София. Осъществено е
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и теренно проучване на шарланджийски работилници и майстори в градовете Хасково, Ивайловград, Казанлък и Шипка и селата Мандрица, Пелевун и
Енина. Същевременно музеят обявява национална кампания за издирване и
събиране на веществени материали, снимки, документи и спомени, кулинарни рецепти, народни вярвания, лечебни практики и всичко, което има връзка
с производството на шарлан от орехи. В музея постъпват видео-, фото- и
аудиоматериали, дарени предмети и копия на оригинали. В работилницата
историята на занаята е показана не само чрез оригиналните експонати, но и
чрез разказ от името на майстор занаятчия, пресъздаден дигитално от актьор
в Габровския театър. Направено е и мобилно приложение, което чрез виртуална реалност показва меленото на орехи с използването на животинска тяга.
* * *
Музей „Етър“ чрез цялата си дейност работи за опазване и популяризиране на НКН (Велев 2016: 28; Dimitrova, Bineva 2018: 66–80), но особено
активна е дейността в областта на занаятите. Специалистите в музея идентифицират доста проблеми. Една част от тях се дължат на дългогодишното пренебрегване на занаятчийските умения, поради което те остават неописани и
недокументирани в пълнота. Друга причина е бързата модернизация на обществото, особено в годините след Втората световна война, заради която много
занаяти се оказват „в риск“. При тях е застрашено документирането на знанията и уменията, а голяма част от традиционния инструментариум е загубена
и разпиляна. Често самите майстори нямат желание да предават своя занаят
на хора извън семейството, заради което липсва приемственост. Трудното намиране на пазар за традиционните занаятчийски изделия е друга съществена
причина за намаляване броя на занаятчиите. Съвременните средства за дигитализация и визуализация предоставят големи възможности за преодоляване
на празнотите, но са необходими сериозна проучвателна дейност и теренни
обходи, които да се финансират от музейните институции.
Като цяло подобряването на работата по издирване, документиране, опазване и популяризиране на НКН може да стане чрез редица дейности, включващи разширяване териториалния обхват на теренната работа, разработване на
нови образователни програми и тематични поредици, организиране на летни
семинари за студенти и музейни специалисти, предоставяне на повече възможности носители на знания от миналото да участват в музейни събития, изготвяне на нови предложения за вписване в системата „Живи човешки съкровища“, оказване на методическа помощ на читалища, училища и организации
за съхраняване на нематериалното културно наследство.
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Summary. The article traces and analyzes various museum activities that
contribute to the documentation, safeguarding and promotion of the intangible cultural
heritage. It examines re-enactments of rites and folklore performance, studying and
presentation of ritual practices. During the annual International Fair of Traditional
Crafts, the museum organizes competitions in craftsmanship and shows thematically
“endangered crafts” and household activities. Through the years, a series of thematic
collections have been published that contribute to the promotion of the culture of eating,
of the life of the people in the Central Balkan Range, of the erotic moments in life from
Antiquity to the present day. Through thematic exhibitions the collections are enriched
not only with material evidences, but also with intangible knowledge and practices. The
museum prepares educational programmes and competitions, realizes field researches
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СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА,
СВЪРЗАНИ С ТРАДИЦИОННИ СТРОИТЕЛНИ ЗАНАЯТИ.
ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСМИСИЯТА
Мирелла Кафкова

Ключови думи: традиционни строителни занаяти, съхраняване,
трансмисия, архитектура, нематериално културно наследство

Въведение
От зората на човешката цивилизация използваните строителни материали са земята, камъкът и дървото. Днес свързаните с тях знания, предавани
устно от поколение на поколение, са почти забравени. От Освобождението до
днес непрекъснато навлизат нови строителни материали от индустрията поради
изменените предизвикателства в сградостроителството – високоетажни сгради,
все по-големи разстояния за безподпорно премостване, въвеждане на норми за
сеизмична устойчивост, които се решават с нови конструкции и методи на изграждане. Част от традиционните строителни техники се прилагат все по-рядко
или се изоставят напълно (Ангелов 2011: 247). Традиционни занаяти, свързани
със строителството, като вараджийство, тухларство, керемидчийство, дограмаджийство, са изчезнали по естествен път в хода на техническия прогрес и
масовото навлизане на промишленото производство. Без да отричат технологичната революция, която по същността си е натрупване и възход на човешко
познание, различни специалисти отговорно и с респект работят за съхраняване на доказаните във времето устойчиви модели на традиционните строителни
практики. Причините за това са различни – от необходимостта от реставрация и
поддръжка на съществуващия сграден фонд от Възраждането до разбирането за
екологичен начин на живот в хармония с природата, енергийноефективно строителство, строителство с нулеви въглеродни емисии, здравословна и хуманна
среда за обитаване и др.
Възраждане на традиционното строителство
През последните тридесет години в много страни методично се работи за
възраждане на традиционните умения и занаяти. Това постепенно се превръща в своеобразно течение, нова индустрия, която се развива с бързи темпове. Нарасналият в края на ХХ в. интерес към старите строителни техники кара
много хора да насочат поглед към живите знания, наследени от предишните
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Ил. 1. Изработване на традиционни дървени сглобки по време на обучителна програма
„В света на старопланинската архитектура“ (РЕМО „Етър“, гр. Габрово,
сн. Росина Пенчева, 2018 г.)

поколения. Постепенно традиционните похвати и инструменти се модернизират, развиват се проучванията за физичните свойства на материалите, което позволява проектирането и строителството на биоклиматични и енергоефективни
сгради. Все по-често световноизвестни архитекти като Ренцо Пиано, Херцог и
Де Мерон, Кенго Кума, Ванг Шу, Анна Херингер, Рик Джой и други преоткриват естествените материали. Те предшестват ново поколение професионалисти,
които планират по-качествено и природосъобразно бъдеще за строителството
(Гийо 2013: 8).
Все повече университети, научни институти, неправителствени организации и строителни фирми се включват във възраждането и разработването на
технологии, използващи естествени материали в строителството (ил. 1). Това не
е случайно и има своите ефекти върху ревитализацията на традицията. Процесът може да се наблюдава и в други области, свързани с традиционното отглеждане на продукти, с повишеното търсене и потребление на натурална козметика
и с нарастващия интерес към различни занаятчийски произведения и др. Ръчната изработка придобива нова валоризация и все по-висока стойност. Архитектурата на XXI в. също е изправена пред голямо предизвикателство – обръщайки
поглед към миналото и използвайки познанията от настоящето, да предаде на
бъдещите поколения хилядолетния опит за добив, обработка и използване на
естествените строителни материали (Георгиев 2015: 1).
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Старите времена: чирак – калфа – майстор
На архитектурата на традиционното жилищно строителство има посветени значителен брой книги и техническа литература, но технологичните
процеси и похвати още не са добре проучени. В миналото усвояването на
уменията между различните поколения се е извършвало в неформална среда,
най-често организирана на родов принцип. Поради трудността и спецификата
си дюлгерската работа е била организирана в тайфи/чети, включващи главни
майстори (баш майстори), майстори, калфи и чираци (Райчевски 2008: 318).
Баш майсторът поема отговорността за целия процес на осъществяването на
сградата – от проектирането, през организацията на строителните работи до
пълното завършване.
През Възраждането майсторите са били организирани в дюлгерски еснафи
със строга йерархия и респектиращ обществен статут. В работния процес те
продължават да прилагат предавания опит и регионалните традиции от найдълбока древност. Географските условия и природната среда, местният строителен материал, преобладаващ в района, предопределят до голяма степен
употребата на една или друга естествена суровина (Георгиева 1980: 101–102) и
съвсем естествено способстват за обособяването на местни архитектурни стилове. Еволюцията на тези стилове се свързва и с разцвета на местните строително-художествени школи, отразяващи в пълна степен силата, гениалността и
оригиналността на майстора строител.
През 1891 г. са приети държавни „Правила за частното строителство в
градовете“, които изискват сградите да са проектирани от дипломирани правоспособни проектанти – архитекти или инженери. Професионализацията на
проектирането стеснява пространството за приложение на уменията на самоуките строители и снижава социалния им статут, понижава авторитета и
реалната тежест на техните професионални сдружения. В началото на XX в.
еснафските сдружения се разпадат. Селата остават още известно време арена
за изява на строителните умения на майсторите и на т.нар. майсторлък. Той
проличава в разновидности на регионалното изпълнение на някои архитектонични елементи – конструкцията, комините, изпълнение на стрехи, преходи
към покрива, стълби и оформлението на прозоречните рамки (Йорданова
2009: 178–188). Постепенният упадък на строителните занаяти води до загубата на приемствеността и на паметта. В резултат на това към момента в редица райони на страната тези типични елементи на традиционната архитектура
постепенно биват заменяни и загубвани поради все по-малкото практикуващи
майстори строители.
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Проблеми на трансмисията: майсторът без чирак
(липса на приемственост)
Краткото представяне на състоянието на строителния занаят в началото на
XXI в. е направено чрез анализиране на данни от теренни проучвания в два
различни района на страната. Те са осъществени по време на работата по два
изследователски проекта в Природен парк „Странджа“1 и в района на Средна
Стара планина2 (област Габрово). За две години са посетени общо 49 населени
места3, намиращи се в процес на обезлюдяване. Извършено бе документиране
с цел съхраняване на запазени обекти – къщи и стопански постройки, изградени посредством традиционните строителни техники, отразяващи бита на хората и хармонията им с местните природни условия (ил. 2). Чрез класическите

Ил. 2. Жилищен етаж от къща, заснемане
(с. Съботник, авт. арх. Н. Стаматова за Сдружение „Мещра“, 2018 г.)
1
Първият проект: „Добър ден, майсторе! Как я построи?“, се реализира от Сдружение „Мещра“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“. Повече за него вж.
на http://strandzha.meshtrango.com
2
Проектът „Строителните занаяти на Стара планина“ е изпълнен в партньорство
между Сдружение „Мещра“, РЕМО „Етър“, гр. Габрово, и НГПИ „Тревненска школа“,
гр. Трявна, с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.
3
В района на Странджа са посетени селата Бродилово, Кости, Граматиково, Българи,
Кондолово, Младежко, Бръшлян, Стоилово, Сливарово, Заберново, градовете Малко Тър-
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методи за визуална документация бяха скицирани характерни архитектурни
силуети, типични детайли и сглобки, извършено бе фотозаснемане на характерни образци на традиционното строителство. Извършено бе видеозаснемане
на работния процес на документирането и бяха проведени интервюта с местни
респонденти – майстори и собственици на сгради. За съжаление бяха открити
само шестима практикуващи традиционни майстори строители4. По събраната
и анализирана информация от респондентите бяха маркирани основните фактори, възпрепятстващи днешното предаване на традиционни строителни занаяти,
и бе анализирано актуалното им състояние в изследваните райони.
Социални, културни и природни фактори,
възпрепятстващи трансмисията
Демографската криза в малките населени места понастоящем е от основните фактори, възпрепятстващи предаването на знанията и уменията. Класическата схема чирак – калфа – майстор днес не се прилага. За разлика от миналото
днес майсторите обикновено работят сами, тъй като няма млади желаещи, които да се обучават на занаята. В редки случаи те използват помощници в рамките
на няколко дни или месеца за извършване на определена задача, но тези спорадични неформални обучения не са същинска трансмисия и не са достатъчни,
за да се осигури усвояването на знанията. Придобиването на професионални
умения е бавен и продължителният процес. Необходимите от две до четири
години за квалификация са сериозна пречка за младото поколение. Проблем
се явява и икономическата стагнация в селските райони, която е причина за
все по-малкото пазарно търсене на традиционно строителство, включително
и за поддръжка на сградите, поради високата му себестойност и трудността
в ангажирането на практикуващи майстори. Също така местната общност за
съжаление все по-малко припознава ценността на традиционната архитектура като елемент, допринасящ за нейната културна идентичност, и все по-малко
държи на нейното съхраняване. Последните останали традиционни строители

ново и Ахтопол; в Централния Балкан (Габровско) – селата Баевци, Беломъжите, Борики,
Богданчовци, Горни Бакойци, Горнова могила, Живко, Зелено дърво, Здравковец, Иванили, Иглика, Източник, Кметовци, Костенковци, Солари, Стомонеци, Съботковци, Чукили, Ябълка, гр. Габрово; в Тревненско – селата Бардарите, Бахреци, Белица, Драгневци,
Генчовци, Глутниците, Енчовци, Йововци, Носеите, Плачковци, Скорците, гр. Трявна; в
Дряновско – селата Бочуковци, Куманите и каменната кариера в Скалско.
4
В рамките на двата проекта бяха проведени интервюта и бе документиран работният процес на майстор Йовно Йовнов – традиционно цепене на дъски за дъсчена обшивка
(с. Българи, Странджа); майстор Дончо Загоров – каменна зидария и редене на турски
керемиди, традиционно строителство (с. Кости, Странджа); майстор Христо Тоцев – суха
каменна зидария (гр. Габрово); майстор Панчо – каменна зидария (гр. Габрово); майстор
Павел Кунчев – редене на каменни плочи за покрив (гр. Габрово); майстор Донко Дянков
– каменна зидария, дървена конструкция (с. Зелено дърво).
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постепенно се насочват и към сферата на съвременното строителство, за да си
осигурят целогодишна заетост.
Предаването на знанието за ръчния добив и обработката на естествените строителни материали, използвани в традиционното строителство, е също
застрашено и това от своя страна е поредната трудност при практикуването и
трансмисията на строителните умения. Типични занаяти като дърводелство,
резбарство, каменарство и каменоделство днес също са в риск от изчезване. Ако
в миналото опитният каменоделец е знаел „димаря“ (пластовете на камъка),
накъде може да се цепи камъкът, знае накъде му е „ведата“, преценява дали е за
изцепване на плочи или на камъни за зидове (Тодорова-Дабкова 2019: 433), то
днес тези умели занаятчии са все по-малко. За съжаление в района на Габрово
няма опитни каменоделци.
Трудност се явява и все по-голямата липса на качествен строителен материал – дърво и камък. Промяната в природната среда, изчерпването (унищожаването) на възобновяемите ресурси чрез безконтролен дърводобив и
нерегламентирана експлоатация на каменни кариери водят до редица проблеми
с осигуряването на качествен местен материал, използван както за конструктивните елементи на сградата, така и за довършителните работи. В миналото
почти до всяко селище е имало находище за добиване на суровини – камък,
глина и дървен материал, които са били с характерна структура и цвят. Това е
от изключителна важност, защото тези характеристики на местните материали изграждат цялостния облик на регионалната архитектура. Така например в
района на Габрово са били известни кариерите за добив на каменни плочи и
ломен камък около селата Паскалево, Скалско, Роман, Градец и Заселе. Те са с
характерен червен цвят. Добивал се е и син камък, който е известен със здравината и трудната си обработка. В Тревненския Балкан кариери е имало до селата
Керените, Дончовци, в подножието на връх Овчар (местността Сечен камък), в
местностите Плочите, Каменарната и др. (Тодорова-Дабкова 2019: 433). Днес се
работи основно с материал от разрушени стари къщи. Камъкът се сортира, като
най-големите и здрави плочи се полагат на покрива (те трябва да са с приблизително квадратна или правоъгълна форма, по-големи от 50 × 50 см), а останалите
се преизползват за направата на плочници и стенни облицовки (ил. 3). Не са
рядко случаите, в които поради липса на материал от района се работи с гнайс5,
добит в района на Ивайловград (Източните Родопи).
В края на XIX и началото на XX в. в района на габровските квартали Ябълка, Шумели, Потока, Нова махала, Водици и кметство Чарково за строежа на
5
Слюдеста скала, която се използва в строителството във вид на плочи. Тази често
срещана и широко разпространена метаморфитна скала е с висока степен на регионален
метаморфизъм. Обикновено гнайсът е съставен от фелдшпат, разновидности на граната
(алмандин, гросулар, меланит, уваровит, нарича се пироп, андранит), андалузит, кварц и
слюда. Цветът на скалата се определя от минералите, които съдържа. Среща се в Родопите, Рила, Пирин и Сакар. Тя се различава по цвят и структура от камъка в района на
гр. Габрово (Ташев 1999).
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Ил. 3. Каменни плочи. Материалът е увреден при демонтиране от покрив
и може да бъде използван зa настилка (с. Драгневци, сн. Мирелла Кафкова, 2018 г.)

обществени сгради, стопански постройки и жилища се е използвал основно
бигор6 (травертин). Много от къщите в тези квартали са напълно или частично изградени от този специфичен строителен материал – лесен за добиване и
почти безплатен. Бигорът се зида с кал, като се попълват конструктивните полета в „откритата“ и „скрита паянта“ на сградата7 (Христов 2019). Към момента
извличането на този характерен вид камък в района на Габрово е забранено.
Добивът му се извършва с концесия в находище Стоянова тераса, община Гурково (обл. Стара Загора)8. Липсата на местен строителен материал затруднява

Бѝгор (травертин, варовит туф) е седиментна поликристална скала, получена чрез
отлагане на калциев карбонат от минерални или термални извори или течаща вода, богата
на калций. Според мястото на възникване може да се разграничи на травертин от извори,
от течащи води и от пещери (сталагмити и сталактити). Използва се от дълбока древност
в строителството като материал за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади, декоративни елементи. Обикновено е оцветен в бежово, жълто, бяло, розово, кафяво или охра в зависимост от примесите и минералите. Може да съдържа варовик, глина,
други утайки. Плътността му е от 2,5 до 2,8 g/cm3. Може да се реже, полира и шлифова
(Ташев 1999).
7
Терминът „открита паянта“ и „скрита паянта“ се използва само от местното население на някогашната Етърска и Новомахленска община и описва характерни само за района
строителни техники.
8
Виж: Регистър на действащите концесии за добив на подземни богатства. – https://
data.egov.bg
6
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Ил. 4. Цепило (традиционен инструмент от с. Българи, Странджа,
сн. Сдружение „Мещра“, 2017 г.)

работата на майсторите строители и те най-често носят отговорността за намирането, избора и качествата на материалите. Осигуряването на местен камък
или дърво е все по-трудно и бавно. Тази допълнителна отговорност се отразява
като поредната пречка за предаването на уменията.
Съхраняването на традиционните строителни практики не би било възможно и без съхраняване на типичните за работата на майсторите инструменти. Много често те също са ръчно изработени и без аналог с индустриално
произведените. Такива например са цепилата за обработка на дървото, изпол
звани при оформянето на дъски за фасадна обшивка в Странджа (ил. 4), или
инструментите с характерна сърповидна форма за отстраняване на дървесната кора. Липсата на опитни майстори ковачи води до липсата на качествени
инструменти, необходими за специфичната ръчна работа в строителството.
Възпрепятствани са и довършителните работи по обекта – все по-трудно се
набавят ръчно изработени метални обковки за ключалки, брави, панти, декоративни гвоздеи и др. Днес те постепенно изчезват въпреки неимоверно голямото богатство от такива елементи, с които изобилства традиционната архитектура и извънредно силно развитото чувство към художествено третиране
на детайлите, с което за съжаление почти сме прекъснали приемствеността
(Попов 1954: 8).
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Значение на съхраняването на традиционните строителни практики
Трансмисията на традиционни строителни знания и умения днес е силно
застрашена. Класическата схема чирак – калфа – майстор практически не се
прилага. Предаването на многовековния опит на майстора строител е възпрепятствано от редица фактори, като обезлюдяването на малките населени места,
липсата на интерес към традиционните строителни занаяти от младите, икономическата стагнация, все по-големия дефицит на качествени природни суровини, намаляващия брой на традиционните майстори – носители на знанието за
добива и обработването на природните материали. Все по-малко са и останалите занаятчии, изработващи типичните инструменти, използвани в традиционното строителство, както и тези, изработващи необходимите конструктивни и
декоративни елементи.
Голяма част от квалифицираните майстори и строителни работници емигрират (за разлика от сезонния гурбет в миналото) в търсене на целогодишна
заетост в строителния сектор. Този сериозен проблем рефлектира във всички
сфери на строителния бранш. Липсата на опитни майстори за поддръжката в
малките населени места компрометира сградния фонд, като собствениците на
имоти от своя страна се принуждават сами да извършват ремонтните дейности
(ил. 5). Постепенно традиционните материали биват неуместно съчетавани със

Ил. 5. „Комбинации“ (с. Иванили, обл. Габрово, сн. Росина Пенчева
за Сдружение „Мещра“, 2018 г.)
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Ил. 6. Компрометиране на фасада (съчетаване на различни материали, с. Баевци,
общ. Габрово, сн. Росина Пенчева за Сдружение „Мещра“, 2018 г.)

съвременни алтернативи, нарушаващи микроклимата на сградите и архитектурния им облик (ил. 6). Често притежаващите къщи заменят традиционните за
района на Средна Стара планина каменни плочи по покривите със съвременни
керемиди. Това се дължи на липсата както на традиционен материал, така и на
квалифицирани майстори. В Странджа поради същите практически съображения традиционните ръчно формувани едноулучни керамични керемиди (т.нар.
турски керемиди) постепенно също биват заменяни. Съвременните битумни,
керамични или метални покривни покрития се различават по цвят, структура и
размер. Неуместното им използване рефлектира негативно не само върху единното възприятие на селищните структури и заобикалящата ги природна среда,
но и върху конструкцията на сградата.
Във време, когато обществото е все по-сензитивно, заинтересовано и отговорно ангажирано по теми, свързани с устойчивото управление на природните
ресурси, екологични и климатични проблеми, нулеви емисии, природосъобразен начин на живот, културен ландшафт, растящата популярност на традиционното строителство (с естествени материали) е обяснима. Въпреки засиления интерес сме изправени пред реалната опасност да загубим изключително културно знание, свързано с традиционните строителни занаяти. Те представят напълно концепцията за природосъобразно строителство и обитаване. Това знание,
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явяващо се неизменна част от нематериалното културно наследство, се намира
в риск. Застрашена е крехката връзка между нематериалното и материалното
културно наследство и природната среда (включително нейните ресурси). В
риск е и устойчивостта на традиционната архитектура. Докато опазването на
архитектурното наследство в България е дейност с над 120-годишна история,
то в научната ни литература все още няма цялостно историческо проучване,
което да представи опазването на това архитектурно наследство като устойчиво
направление в нашия културен живот – важна част от обществената практика и
специфична форма на архитектурно творчество (Кандулкова 2007: 1–4). Обществата се гордеят с архитектурата, която са наследили от своите предци, както и
със своите съвременни архитектурни обекти. Това е важен знак за тяхното културно и цивилизационно ниво. Народите, които притежават богата история на
културата и на архитектурата, уверено правят смели начинания, като използват
успешно за основа опита на архитектурното си наследство и неговите принципи (Kortan 2018: 15).
Познаването на историческото развитие, на традиционните строителни
похвати и на начините, по които са били изпълнявани детайлите, както и съвременното приложение на тези умения са от съществено значение не само
за вярното възстановяване на архитектурните произведения, но и за тяхната
надеждна поддръжка. Включително точната и веща реставрация на загубени
или преустроени части на архитектурния паметник трябва да се извършва не
само с подходящи материали, но и от школувани майстори, притежаващи верен творчески усет и похват, в който е съхранена традицията (Стоичков 1977:
156). Познаването на традиционните строителни техники, тяхното съхраняване
и предаване, както и знанието за съвместимостта им със съвременните строителни материали ще гарантират и адекватното стопанисване на съществуващия автентичен сграден фонд. Популяризирането на предимствата и ценността
на традиционните строителни техники и похвати, на многовековното знание и
опит безспорно би възродило интереса към неговата културната стойност. Валоризацията на уменията на традиционния майстор строител би го поставила в
нова желана сфера на професионална реализация.
Успоредно с мерките по съхраняване – документиране и изследване на тези
умения, е от изключително значение и осигуряването на жизнена трайност на
това културно наследство. Спомагане на трансмисията би се извършило чрез
разработване на политики, предвиждащи включването на курсове за изучаване
на традиционните строителни техники в специализираните училища чрез теоретичен и най-важното практически модул. Трансмисията е обучение и именно
като обучение е важна част от съхраняването, а във връзка с това и с опазването на нематериалното културно наследство (Сантова 2014: 72). Също така
дългосрочната подкрепа и насърчаването на различни неформални обучителни
програми в партньорство с неправителствени организации, държавни институти и местната власт безспорно биха допринесли и занапред в общата кауза по
опазване на културното наследство.
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ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ ОБЩНОСТИ
И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ОПАЗВАНЕТО
НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
(По примера на неделинския двуглас)*
Стела Ненова

Ключови думи: читалища, локални общности, изследователи,
опазване, нематериално културно наследство

Към понятията нематериално културно наследство, общности, опазване, експерти в Конвенция 2003
В центъра на отделните аспекти на понятието нематериално културно наследство (НКН), получило международна легитимация с Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО (Конвенция 2003),
са общностите, групите, отделните хора, които го владеят, пресъздават и предават на следващите поколения. В този смисъл връзката между понятията „общност“ и „нематериално културно наследство“ е ясно и недвусмислено дефинирана: общността е носител, тя е тази, която притежава способността да живее,
възпроизвежда и предава наследството, а освен това и се идентифицира с него
(Сантова 2014: 53, 62–65). В основата на съвременната рефлексия към наследството стои осъзнаването на необходимостта от неговото „съхраняване“, „опазване“ (safeguarding), а водещите мерки за това са „идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, а така също
и възраждане на различните аспекти на това наследство“ (Конвенция 2003:
чл. 2–3). Въпреки значителната свобода на държавите – страни в тази сфера, и
специалния акцент, който се поставя върху участието на общностите, групите
и отделните лица в процесите на управление и опазване на носеното от тях наследство (Конвенция 2003: чл. 15), важна роля в реализирането на отделни дейности е отредена и на експертите. Заедно с общинската администрация, образователната система и медиите от тях се очаква активно участие в изграждането
на национална система за идентифициране и опазване на НКН на територията
на страната (чл. 11), в изготвянето на регистри (чл. 12), в осъществяването на
научна дейност (чл. 13).

* Настоящото изследване е по проект „Опазване на културното наследство – анализи,
документи, практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН 09/17
от 16.12.2016 г.
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До началото на ХХI в. в българските условия научноизследователската
рефлексия към НКН, разбирано преди всичко като фолклор, народна култура,
живи традиции с локален характер, присъщи основно за селската социалност,
има своите исторически предпоставки, понятиен апарат, теоретично осмисляне, методология, похвати, резултати. Съвременният принос на българските експерти в лицето на признати учени и изследователи от Института за етнология и
фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ–БАН)1 при прилагането на конкретните мерки се състои в изработването на Националния регистър
на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България. Номенклатурата на дейностите“ (Сантова и кол. 2004), в изграждането и
системното попълване на Националната система „Живи човешки съкровища –
България“, както и в изготвянето на досиетата за вписване на елементи в Листите на ЮНЕСКО (за тях виж тук статията на М. Сантова, както и Сантова 2014).
Съществено по своето значение е и обстоятелството, че към Министерството на
културата, в чийто ресор попадат политиките по опазването, е създаден и функционира Национален съвет за нематериално културно наследство2. Той включва
водещи специалисти с трайни интереси и дългогодишни изследвания в тази
област от ИЕФЕМ–БАН, университети, музеи, Регионалния център за опазване
на НКН за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, представител на местната общност и на НЧ „Св. Цар Борис І – 1909“ в Бистрица (първия в страната
локален център за НКН с основна функция документация).
Читалището и опазването на нематериалното културно наследство
Още в началото на 90-те години на ХХ в. и след това специфичната за българските условия читалищна институция е пряко обвързана с разбирането за
НКН и поема важни функции в предприеманите културни политики за неговото
опазване в Република България (Ненова 2019: 32–50). Едно от съществените основания за това е, че читалищата са активен участник в почти всички дейности,
които държавата осъществява в продължение на десетилетия за съхранението
на фолклора, обозначаван днес като НКН. Втората половина на ХХ в. е времето,
когато се създават т.нар. групи за фолклор и успоредно със събирането, документирането, архивирането, експонирането на елементи от локалната селищна
традиция в читалищните етнографски сбирки и архив (като артефакти и писмени свидетелства, като фоно-, фото-, видеозаписи) тя навлиза в читалищната среда като жива практика чрез уменията, знанията и опита на своите носители (в
групите за фолклор). Повсеместното разпространение на читалищната мрежа
(в почти всяко селище на територията на страната), техният локален характер
и общностна форма на самоуправление (те резонират с основните принципи на
1
2
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До 2010 г. Институт за фолклор при БАН.
Вж. https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=61 (20.04.2020 г.).

гражданските сдружения), проявената през изминалите години тяхна институционална активност и натрупаният богат опит дават основания на държавата
и на експертите в условията на съвременното разбиране за културното наследство (в духа на Конвенция 2003 като жива култура, наследена от предишните
поколения, усвоена и възпроизвеждана от съвременните хора в техния актуален
социокултурен контекст) да разпознаят читалищата като основен партньор в
прилагането на мерките за неговото опазване (Сантова 2014: 66).
В процеса по изработването на Националния регистър на НКН на читалищата е възложено да предоставят актуална информация за жизнените практики, умения и дейности от традиционната култура на местните общности (Сантова 2014:
22–26). Доколкото читалищните служители и дейци познават най-цялостно и в детайли НКН в неговата регионална специфика и локални селищни варианти, като в
същото време разполагат и с необходимата информация за тяхното практикуване
в миналото и в настоящето, а често и са в близък контакт с неговите носители, на
тях е възложено да осигурят представа за реалното му състояние в съответните
общности и в конкретния момент. Извършената работа се изразява в попълването
на специално изготвени от експертите (научни сътрудници в тогавашния Институт за фолклор при БАН) анкетни карти по основните раздели: традиционни празници и обреди, традиционно пеене и свирене, традиционно танцуване и детски
игри, традиционно разказване, традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци и традиционна медицина. Обединявайки експертната дейност на специалисти с тясна компетенция в различните дялове на локалните селищни традиции и
натрупания през годините опит на читалищната институция, България изпълнява
едно от най-важните изисквания, залегнали в чл. 12 на Конвенцията на ЮНЕСКО
– да идентифицира, определи и разпознае различните елементи на НКН, които
съществуват на нейната територия и подлежат на опазване.
Читалищата са пряко ангажирани и участват активно и при практическото
изграждане и системното попълване на Националната система „Живи човешки
съкровища – България“ (Сантова 2014: 27–31). Съгласно следваната методология те (наред с регионалните музеи) подготвят кандидатурите/досиетата за
вписванията в Националната представителна листа3. През 2017 г. по официално
предложение на държавата, но и с участието на експертите при замисъла и при
изработването на досието самата читалищна институция бе официално вписана в Регистъра на добрите практики в опазването на нематериалното културно
наследство на ЮНЕСКО (Representative List of the Intangible Cultural Heritage
of Humanity) – The Bulgarian Chitalishte (Community Cultural Centre): Practical
Experience in Safeguarding the Vitality of the Intangible Cultural Heritage4.

3
До 2019 г. Националната представителна листа на НКН включва 30 елемента, селектирани в пет редовни сесии, всяка от които провеждана в два тура: регионален и национален. Всички вписвания вж. на: https://bulgariaich.com/?act=content&rec=2 (20.04.2020).
4
https://ich.unesco.org/en/BSP/bulgarian-chitalishte-community-cultural-centre-practicalexperience-in-safeguarding-the-vitality-of-the-intangible-cultural-heritage-00969 (20.04.2020).
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Връзката читалищна институция – местна общност – изследователи
При по-внимателния прочит на досиетата на отделните вписвания в Националната представителна листа, а и в хода на пряката теренна работа – при
наблюдение и проследяване на конкретни практики на опазване на локалното културно наследство в читалищна среда, ясно се очертава значимата роля
на изследователите (фолклористи, етнографи, антрополози) в тези процеси.
Неслучайно в типовия формуляр, който съдържа подробна информация за
номинирания елемент5, се изискват и данни за посветени на него научни изследвания от най-ранните до днес. Наред с представителите на местния интелектуален елит (учители, краеведи, читалищни служители и дейци), които
почти непрекъснато във времето посвещават своите усилия на събирането,
документирането и проучването на местното наследство, от особено значение
е и извършената от специалистите в съответната област и през отделни периоди работа. Тя не само представя квалифициран, експертен анализ и не само
дава ценни сведения за специфичните локални особености на традиционната
селищна култура и конкретно на предложения за вписване елемент, не само
„очертава“ детайлна картина за неговото практикуване в миналото, за измененията, настъпили във възпроизвеждането, поддържането и трансмисията му
през годините, за неговото състояние в съвременността и пр., но показва по
индиректен начин и определено равнище на въздействие върху местното НКН
(например засилване на (само)рефлексията на самите общности към носените
от тях живи традиции, осмислянето им като наследство, осъзнаването на необходимостта от опазване и пр.).
На свой ред в провежданите интервюта доста често самите респонденти
(читалищни служители и дейци, носители и техните наследници, представители на местните общности) насочват вниманието към проявявания в миналото, а
и в настоящето научноизследователски интерес към местната традиционна култура. С охота разказват за срещите с учените (на събори на народното творчество, по фестивали и публични изяви, при посещения с цел теренна работа и пр.),
споделят за отправяните от тях послания за значението и високата стойност на
локалните селищни традиции, добре помнят даваните препоръки за начините,
по които би следвало те да бъдат съхранявани и предавани на следващите поколения, разказват с неприкрита гордост за провежданите през годините проучвания и за публикуваните в различни издания научни разработки. Всички тези
разнообразни по своята насоченост, обхват, цели, времеви параметри форми
на изследователско присъствие в контекста на локалните селищни общности
оказват своето специфично въздействие и влияят върху поддържането, възпроизвеждането, трансмисията на традиционни умения, знания и опит. Подходяща
5
Пълната документация на всички подадени кандидатури в отделните селекции се
съхранява в Националния център за нематериално културно наследство (НЦНКН) при
ИЕФЕМ–БАН и е общодостъпна.
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илюстрация за отделни аспекти на връзката читалищна институция – местни
общности – изследователи е примерът с неделинския двуглас6, който ще бъде
разгледан в следващите редове.
Неделинският двуглас – от „откриването“
му през 50-те години на ХХ в. до днес
Неделино е разположено в Родопската фолклорна област, която се характеризира с изключително многообразие в бита и културата на населението, но като
цяло – с едногласна певческа традиция. Това превръща типичния за Неделино7
и близките околности двуглас в отличително със своите стилови белези локално
музикалнофолклорно явление. Географската откъснатост от вътрешността на
страната, съчетана със слабата комуникация дори между съседни селища, както и силно затвореният характер на местната българомохамеданска общност,
са основни предпоставки за високата степен на съхраненост на неделинското
антифонно пеене. То се оказва трудно уловимо и остава незабелязано от изследователите въпреки нееднократно извършваните на място теренни проучвания.
„Откриването“ на неделинския двуглас за науката и за света става в средата на
50-те години на ХХ в. и има при цялата условност на понятието „случаен“ характер. В момента на „разклащане“ на функционалния статус на фолклорните
образци (песенни, танцови, инструментални, словесни и пр.), когато все още са
налице техни жизнени варианти, някои изследователи интуитивно, а понякога
и следвайки общите усилия за обхващане на традиционната култура в нейното
регионално многообразие, жанрово богатство и локална селищна специфика,
се насочват към неизследвани или малко изследвани територии и в географски,
и научен смисъл.
Такъв е случаят с видния фолклорист и етномузиколог Николай Кауфман,
който при теренна работа в Източните Родопи посещава Неделино и попада за
пръв път на старинния неделински двуглас: „Хората се страхуваха от фоногра-

6
Изборът на конкретния пример като обект на представяне и изследователски анализ
в настоящия текст е резултат от личното ми познанство и дългогодишни професионални
отношения с д-р Радка Братанова (главен асистент в секция „Етномузикология и етнохореология“ към ИЕФЕМ–БАН). В многократни провокирани от мен разговори тя споделяше информация за стиловите особености и локалната специфика на характерната за
Неделино певческа традиция, открояваше отделните етапи на случилите се през годините
процеси – откриването на двугласа от акад. Николай Кауфман, продължилото с години
проучване и изследване, но и популяризиране, съхранение, навлизане в читалищна среда,
актуално състояние, изменения, отделни белези на съвременната идентификация на местната общност и пр. Колегата разкриваше от различни перспективи натрупания от самата
нея обилен теренен опит и нестихващите и до днес изследователски търсения, а те послужиха като ценен източник и дадоха посока за написването на настоящия текст, за което ѝ
изказвам своята дълбока благодарност.
7
Неделино е село до 1974 г., когато придобива статут на град.
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фа. В с. Неделино, Източни Родопи, като отидох през 1954 година, носех апарата на гръб. Те бяха тежки политически времена тогава. Влизам в селото и искат
да ме арестуват – мислят, че това е някаква предавателна машина. Наобиколиха
ме – помислиха ме за чужд агент. След това се легитимирах и се разбра, че няма
нищо опасно. Тогава открих неделинския двуглас, то беше голямо събитие за
мен. Васил Стоин беше записвал там през 20-те – 30-те години, но не беше
попаднал на двугласа. Той нямаше никаква вина за това – Неделино е помашко
село, предполагам, че не са го допуснали до жени, вероятно е записвал в селската кръчма и там са му пели отделни певци (мъже)… Когато аз пристигнах, беше
вечер и ми казаха – сега никого не можем да съберем, утре, каквото можем, ще
направим. Тръгнах из селото да се разхождам и чувам – двуглас! Беше есен или
края на лятото. Слушам – тук пеят двугласно, там пеят двугласно – има нещо
грешно! На другия ден обаче се разбра и се намери този интересен уникален
двуглас у нас (16 май 2002)“ (Тончева 2005: 35, 129).
Въпреки непосредствената близост на Неделино до Златоград и до областните центрове Смолян и Кърджали и въпреки мощните модернизационни и урбанизационни процеси местната общност е останала сякаш недокосната от тях
и докъм 50-те години, а и дълго след това продължава да бъде трудно податлива
на външни влияния. Поставени поради редица политически, религиозни, демографски, икономически, социокултурни и други обстоятелства в относително
изолирана среда и съществуващи до този момент основно в консервативния
свят на наследените от предходните поколения традиции, представителите на
българомохамеданската общност в Неделино ги съхраняват и възпроизвеждат
без прекъсване. В момента на „откриването“ на специфичното за селището старинно антифонно пеене както традиционният песенен репертоар, така и необходимите за неговото практикуване певчески умения са запазени в ненакърнен
вид, а тяхното предаване се осъществява по диахронен път в естествения селищен контекст и в рамките на конфесионалната група. Нещо повече, органично
обвързан с все още функционалните в рамките на местната общност строги
патриархални порядки, неделинският двуглас не е напускал своето жизнено
пространство (на трудовата дейност, на празничността и всекидневието), не е
бил обект на репрезентативната култура, на медийно популяризиране и/или на
изследователско внимание.
В следващите години Николай Кауфман проявява траен интерес към откритото от него и останало скрито за науката и за света музикалнофолклорно
явление, развива активна събираческа, записваческа и изследователска дейност,
а публикуваните научни разработки допринасят за точната идентификация на
неделинския двуглас. В своите изследвания през годините, придружени с издирени, нотирани и отпечатани в самостоятелни публикации или в по-големи
сборници локални песенни образци (вж. библиографията), фолклористът прави
прецизен етномузиколожки анализ на неделинския двуглас, представя специфичните му белези в съпоставка с общия контекст на характерната за Източните Родопи едногласна музикалнофолклорна култура, разглежда най-типични146

те жанрове в неделинския песенен репертоар, открива признаците на тяхната
старинност, отразява състоянието на антифонното пеене и неговата неразривна
връзка с местната общност и със социокултурната среда, към които то принадлежи, насочва своите проучвания към неговите носители.
Важният принос на изтъкнатия български специалист в областта на фолк
лорната музика и традиционната песенна култура за съхранението на това
живо локално културно наследство се състои не само в извършената работа
по документиране и изследване, в натрупването, изследователското осмисляне и включването в научно обращение на свод от фоно- и писмени материали.
Открил широките възможности, които предоставя теренът – селището, конфесионалната общност, местната музикалнофолклорна култура, в началото на 80те години на ХХ в. Николай Кауфман насочва своята студентка в Държавната
музикална академия (от 2006 г. Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“, София) Радка Братанова към целенасочено, разгърнато и отразяващо актуалното състояние на неделинския двуглас етномузиколожко изследване. Когато отива в града, местното читалище е първото място, което тя посещава, а тогавашният читалищен секретар Емил Хартаджиев е основен източник
на ценни сведения за двугласната традиция в селището и за нейните тогавашни носители. Той съдейства за осъществяване на контактите с тях, улеснява
възприемането на младата изследователка и допускането ѝ във все още силно
притеглената към традиционния модел на живеене българомохамеданска общност. Значението на осъществените от нея и намерили място в дипломната ѝ
работа наблюдения се състои в цялостното специализирано проучване на локалното музикалнофолклорно явление в тогавашния момент (Братанова 1983).
Изключително важни тук са и реализираните теренни записи на двугласни песни, които продължават да се пеят почти 30 години след първите записи все
още в естествената им среда. Въпреки настъпилите изменения в условията те
се предават на следващите поколения съгласно присъщите за традиционната
култура механизми. Непосредственият контакт с местната общност и досегът
с носената от нея локална певческа култура, продължилата дълги години изследователска работа в селището, възможността да наблюдава пряко протичащите социокултурни процеси и настъпващите промени в практикуването на
неделинския двуглас превръщат Радка Братанова в авторитетен специалист в
областта на старинната певческа традиция и в един от най-добрите познавачи
както на стиловите характеристики на неделинското пеене, така и на голяма
част от местния репертоар, а и на неговите най-изявени и признати от самата
общност изпълнители.
Откриването и проявените от фолклористите усилия за проучване на неделинския двуглас подпомагат създаването на особен тип (само)рефлексия към
местната певческа култура. Тяхната работа на място пресича своето съдържание с осмислянето ѝ от представителите на самата общност носител като ценно
локално наследство и като белег за културна специфика. Именно при тази „среща“ се създават необходимите условия за нейното навлизане в читалищна среда
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и за нейното опазване, при това не само като писмен, фоно- и от по-ново време
видеозапис, а и като жива практика.
През 80-те години в съзвучие с отдавна утвърдилото се отношение към
фолклорната песенност като обект на репрезентативната култура в Неделино се
поражда стремеж за представяне на характерната за селището песенна традиция
на различни сценични форуми с локален, регионален, национален, международен характер – събори на народното творчество, фестивали, прегледи, концерти, празнични събития. Тези по своята насоченост популяризаторски процеси
допринасят неделинският двуглас да напусне присъщия за неговото естествено
функциониране общностен контекст и да излезе от пространството „на межьò“
(местно диал. название на меджия) например и да започне да се представя на
сцена и пред публика от своите носители, които започват да бъдат отличавани с
награди и да привличат медийното внимание. Създаването на първите фолклорни певчески групи в местното читалище „Светлина“ се случва по същия алгоритъм, по който из цялата страна по линия на изключително мащабното движение
на съборите масово в много читалища още през 60-те години вече са създадени
и активно функционират множество фолклорни групи – не само певчески, но и
танцови, инструментални, за обичаи и пр. (Ненова 2109: 41–47). Първоначално групите в Неделино се създават предимно с цел да представят неделинския
двуглас, а местното читалище инициира и организационно подпомага изявите
им на събори (първата е в Копривщица през 1986 г.), както и в радиото и телевизията. Поради все още функционалната в общността забрана за омъжените жени
в читалищните групи пеят единствено млади неомъжени момичета. Към онзи
момент те са усвоили старинното антифонно пеене по диахронен път в рамките
на семейно-родовата си среда, в пряк контакт с по-възрастните жени, и при това
в органична обвързаност с трудовите практики, всекидневието, празничността.
От наблюденията на Радка Братанова и споделеното от нея в разговорите
става ясно, че изключително важна тогава се оказва фигурата на читалищния
секретар Емил Хартаджиев, който носи съзнание за ценността на местната традиционна култура, познава нейните основни характеристики, начин на функциониране, носители. Активната му работа през 80-те и 90-те години (през последните няколко години той вече е председател на настоятелството) и институционалната подкрепа на читалище „Светлина“ са от водещо значение не само
за събирането на певческите групи и за устойчивия им живот през годините, не
само за популяризирането и валоризацията на местната певческа традиция, но
и за нейното съхранение в рамките на селището и на общността. Читалищните
групи, изпълняващи неделински двуглас, се увеличават и разширяват своя състав през годините. След 2000 г., когато българомохамеданската общност под
влияние на местната власт и на тогавашния кмет Стоян Беширов постепенно
се отдалечава от своя традиционен свят и забраната за пеене от омъжени жени
отпада, в местното читалище започват да се събират и да пеят жени в по-зряла
възраст. Те започват да представят образци от носения от тях местен песенен
репертоар, съставен от по-старинни песни. По този начин за научните среди и
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за масовата публика се разкриват по-старинни пластове на неделинската двугласна традиция.
Когато през годините поради редица причини практикуването на традиционните певчески умения намалява своя интензитет, а естественият механизъм за тяхното овладяване в типологично присъщите им условия се нарушава,
читалището в града се оказва подходящо да поеме тези функции и започва институционално да подпомага обучението. Млади хора, много често свързани помежду си в семейно-родствени, съседски и други връзки, започват да се включват в групите, където усвояват традиционното антифонно пеене по алгоритъм,
близък до традиционния – в неформална обстановка, при директен контакт с
носителите, по устен път, чрез показване и подражание, чрез слушане и повтаряне. В настоящето в местното читалище (също и в училището) продължават да
се формират детски групи, а обучението в неделински двуглас не спира.
Въпреки измененията, настъпили във времето и свързани в някаква степен
с навлизането в читалищна среда, с въздействието на сценичните и медийните
прояви, но също и с трансформациите в контекста и със загубата на възрастните
носители, с отслабването на връзките между поколенията и със старата култура, днес в Неделино локалната певческа традиция се пази, предава и осмисля от
местната общност като живо нематериално културно наследство и като знак за
нейната локална идентичност. Местното читалище се възприема като основен
двигател за успешното опазване и (ре)витализиране на тази специфична многогласна, съхранила старинни образци и старинен маниер на изпълнение песенна култура. В читалищния архив прецизно се пазят и различни документални
свидетелства за нейното възпроизвеждане както в естествената селищна среда,
така и за изпълнението ѝ на сцена и за осъществяваните в последно време професионални звукозаписи (видеоматериали, компактдискове, снимки).
Тук трябва да се имат предвид също и още няколко много важни обстоятелства, които допълват общата картина на съвременната (само)рефлексия на
местната общност към неделинския двуглас. Те хвърлят светлина върху нови,
съвременни проявления на връзката читалищна институция – местна общност
– изследователи. Едно от тях е състоялият се за първи път през 2002 г. и организиран всяка първа седмица на септември Национален фолклорен фестивал за
двугласно пеене и народна песен с международно участие в града. Самата идея
за неговата поява и почти непрекъснатото провеждане през последните 20 години
са белязани със знаците на явния стремеж градът и местната общност да означат
и представят себе си чрез своето културно наследство, чрез локалната певческа
традиция. Основен инициатор и организатор на събитието са местната власт и
кметът на Неделино Стоян Беширов, но и читалището участва в реализацията
му и има своето значение за неговата устойчивост. Важен момент тук е, че за целите на общественото легитимиране и масовото популяризиране на фолклорния
фестивал е „привлечена“ фигурата на „откривателя“ на неделинския двуглас –
акад. Николай Кауфман. Той неизменно присъства през първите четири издания,
на които е канен като председател на журито. За активна работа в полето на сим149

волното и идентичността, където местата на памет са не само материални обекти и физически пространства, но и значими дати и събития, култура, фолклор,
личности (по Пиер Нора), говори и още един детайл от съвременния контекст на
неделинци. За да засили самоопределението на местната общност с наследената
от предишните поколения и успешно съхранена старинна певческа традиция, а
и за да визуализира почитта и признателността към нейния откривател и пръв
изследовател, през 2018 г. (годината на неговата кончина) местната власт отправя искане до Министерския съвет за отпускане на средства с цел изграждане на
градски парк в Неделинo, който да носи името „Академик Николай Кауфман“.
Съвместните изследователски усилия и дългогодишният труд на Николай
Кауфман и Радка Братанова в областта на музикалнофолклорното наследство
на Неделино и региона намират своята изява в съавторския сборник „Народни
песни от Неделино и Неделинско“ (Кауфман, Братанова 2009). Радка Братанова и днес поддържа своя професионален интерес, продължава да работи върху
проблемите на неделинския двуглас, следи отблизо и с особена чувствителност
протичащите в местната общност процеси, подпомага с вещината и усета на
опитен фолклорист опазването му (в това число и в читалищна среда). Тя е специалистът, който препоръчва на НЧ „Светлина – 1938“ в Неделино да участва
именно с този елемент още в първата селекция (2008 г.) при изработването на
Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно
наследство. Кандидатурата „Двугласното пеене в гр. Неделино“8 е вписана през
същата година. През 2016 г. Радка Братанова заедно с Анна Щърбанова (доцент
в секция „Етномузикология и етнохореология“ към ИЕФЕМ–БАН) участва и
в изготвянето на досието на неделинския двуглас, което беше предложено от
българската държава за вписване в Представителната листа на елементи на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.
Вместо заключение
Не е по възможностите, а и настоящият текст няма претенцията да обхване разнообразните и многопластови аспекти на опазването на нематериалното културно наследство през перспективата на местните общности, изследователите и специфичната за българските условия читалищна институция.
Въпреки това диахронното проследяване и по-внимателното навлизане в конкретиката на примера с неделинския двуглас показват, че връзката между тях
е ясна и видима, съдържа различни пластове и основни акценти, но най-вече
тази връзка се оказва особено необходима. Естественият ход на времето, разклащането на старите традиции и настъпващите с определен интензитет, но необратими изменения в контекста на общностите носители създават реален риск
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от загуба на наследеното от предишните поколения и изключително крехко по
своя характер нематериално културно наследство. Тук изследователите, които
със своите трайни професионални търсения, но и със своето усещане за лична
обвързаност и отговорност към мястото, локалните селищни традиции и хората, както и читалищните служители и дейци с проявеното от тях подкрепящо
и конструктивно отношение към общността и присъщата за нея култура през
годините имат основна роля в опазването.
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Chitalishta, Local Communities and Scholars in Safeguarding
Intangible Cultural Heritage
(On the Example of Nedelino Two-part Singing)

Stela Nenova
Summary: Chitalishta are specific for the Bulgarian environment local community
cultural centеrs. Over the years they have acquired practical experience in safeguarding
of the intangible cultural heritage in the local communities – its identifying, documenting,
archiving, popularizing, presenting and transmitting (handing over knowledge and
skills). The paper presents the relation chitalishta – local community – scholars in the
safeguarding on the example of Nedelino two-part singing.
Keyswords: chitalishta, local communities, scholars, safeguarding, intangible
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ЧИТАЛИЩАТА И НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО – ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ПОЛЕТА*
Ива Станоева
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Ще започна изложението си с едно уточнение, което е насочено към чуждестранните участници в нашата конференция, защото за българите думата читалище не само е позната, но е и многозначеща. Предполагам, че за почти всеки
един в тази зала тя отключва поредица от различни спомени – за библиотеката,
откъдето е вземал книги; за курсовете по рисуване или китара; за постановките
на самодейния театрален състав; за досега с една отминала култура, възпроизвеждана от групите за автентичен фолклор, и др. Читалището е културно-просветна институция, която води началото си от средата на ХІХ в. – времето на
Българското възраждане. 1856 е годината, през която възникват първите читалища в Свищов, Лом и Шумен (Гаврилова и др. 2000: 16), или 13 години преди
в Браила да бъде основано Българското книжовно дружество, чийто приемник
е Българската академия на науките (БАН) и чиято 150-годишнина празнуваме
днес1. Споменавам това просто като любопитен факт без опит да сравнявам или
съпоставям тези две изключително важни за българската духовност институции. Днес почти всяко населено място има свое читалище, а в големите градове
те са по няколко2. То реализира широк кръг от активности – културни, просветни, информационни, благотворителни и др., които в хода на дългата му история имат различен интензитет3. Една от тях, с която широката общественост го
свързва днес, е съхраняването на песенните, танцовите и обредните традиции
на локалната общност. Тази негова роля води началото си още преди Освобож* Текстът е резултат от работата по проект „Опазване на културното наследство
– анализи, документи, практики, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (Договор
№ ДН 09/17 от 16.12.2016 г.).
1
За историята на Българската академия на науките вж. Тодев и др. 2019, издание,
посветено на нейната 150-годишнина.
2
Към момента са регистрирани 3690 читалища в Публичния регистър на народните
читалища, който се поддържа от Министерството на културата. – https://chitalishta.com/
index.php?act=regions (10.05.2020).
3
За многостранната дейност на читалището в миналото и днес вж. Гаврилова и др.
2000; за ролята му в опазване на нематериалното културно наследство вж. Ненова 2016 и
специалния брой на сп. „Български фолклор“, посветен на тази институция (БФ 2019/1),
както и цит. лит.
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дението (Ненова 2018). През годините в зависимост от историческото развитие,
от социокултурните и идеологическите процеси, протичащи в държавата, от
културните политики, които прокарва тя, могат да се наблюдават различни тенденции в реализирането на тази негова функция (Ненова 2016).
През отминалия ХХ в., особено през неговата втора половина, читалището
е една от институциите, натоварена със съхраняването на българския фолклор.
И ако в научния дискурс се развиват и аргументират различни теории за същността на фолклора и фолклорната култура (Бочков 2002; Ганева-Райчева 2013;
Ганева-Райчева 2015 и цит. лит.), то в сферата на културните политики на държавата под фолклор (или народно творчество, фолклорно творчество) се разбират най-вече словесните, песенните, танцовите и инструменталните образци,
достигнали до нас от времето на т.нар. традиционна култура. Към читалищата
се създават и функционират песенни и танцови фолклорни групи или групи за
автентичен фолклор, както много често се именуват. Съществуват и такива за
обреден фолклор. Основната им роля е да издирват и възпроизвеждат традиционния за селищната култура фолклор и най-вече да го презентират както на
местни празници, така и на стройно изградената система от регионални и национални събори на народното творчество4, а също и на ежегодните фестивали
на художествената самодейност5.
Значима част обаче от традиционната култура, която трябва да бъде запазена и предадена на идните поколения, остава извън вниманието на читалището.
От една страна, това са занаятите, чието опазване и развитие попадат под крилото на създадената през 1967 г. Задруга на майсторите на народните художествени занаяти6, а от друга – редица предимно женски дейности, като предене,
тъкане, везане, плетене, които продължават да се практикуват в домашна среда
и поради това все още не са валоризирани като културно наследство и не са
обект на институционално опазване. Понякога обаче те се появяват в репертоара на читалищата, с който се представят на съборите на народното творчество.
Обикновено те са част от представянето на седянка, тлака или подготовка на
дарове за сватба наред с другите характерни компоненти за тези форми на социално общуване – песни, разказване, игри, закачки между младите, а често и
крадене на мома.

4
Повече за съборите на народното творчество, за участниците, изпълненията, репертоара и др. вж. специалните броеве на сп. „Български фолклор“, посветени на „Копривщица“ (БФ 2005/5; БФ 2015/2), „Пирин пее“ (2019/2), и цитираната там литература.
5
За създаването и функционирането на групите за фолклор към читалищата вж. Ненова 2019: 41–47.
6
Както тя, така и проведеният две години преди това Първи национален събор на народното творчество в Копривщица (1965 г.) са плод на засиления интерес на социалистическата власт към народните изкуства през 60-те години на ХХ в. – проблем, който не попада в
обхвата на настоящия текст. Повече за Задругата на майсторите на народните художествени
занаяти вж. Вакарелски 1975; Василчина 2004; Папучиев 2018: 379–401 и цит. лит.
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Читалището спомага индиректно и за съхраняването на традиционното за
дадено селище облекло. Имам предвид най-вече читалищата в селата и малките градове, защото именно в този тип селища за разлика от големите градове до по-късно се запазва този начин на обличане и вероятността да бъдат
открити стари образци е значително по-голяма. Едно от условията за участие
в съборите на народното творчество е фолклорните групи при представяне на
локалната разказна, песенна, инструментална, танцова и обредна култура да
бъдат облечени в традиционните за селището костюми. Тук ролята на читалището е най-вече контролираща и организираща – да проследи изпълнението на това условие; да съдейства за намирането на някой съставен елемент
на костюма и др. Самият костюм обаче е отговорност на всеки участник във
фолклорната група. Обикновено той/тя го получава в наследство от майки,
баби и прабаби, които са го изработили, и полага необходимите грижи, за
да бъде в добро състояние и да може да го облече, за да излезе на сцената;
реставрира го при нужда или изработва наново някой елемент, безвъзвратно
унищожен от времето; а когато няма собствен костюм, да търси от познати
(Станоева 2002). С годините използването на традиционни образци става все
по-голям проблем – или са повредени от употреба, или са прекалено тежки
и неудобни за носене според днешните изпълнители. И тогава читалището
обикновено поръчва на фирма да изработи до болка познатите ни костюми
тип „народна носия“ и не прави опит да инициира самата местна общност
да се опита да ги направи. Независимо от това обаче читалищните дейци са
много добре информирани и знаят кой и какви костюми притежава в дома си,
кои от тях са стари и ценни и биха предизвикали интереса на специалисти и
публика, за да бъдат представени на ревютата на традиционни костюми по
време на съборите на народното творчество.
Именно съборите на народното творчество, особено този в Копривщица, са
едно от централните места през ХХ в., където се срещат фолклорът (словесен,
песенен, инструментален, танцов), занаятите и домашните женски дейности,
чийто продукт е облеклото. Изпълненията по естрадите, показът на съхранените образци на традиционно облекло от края на ХIХ и началото на ХХ в., изложбите с произведения на майстори грънчари, дърворезбари, медникари, вез
барки, тъкачки и други представят цялостна картина на съхраненото културно
наследство. За да бъде тя пълна, организаторите разчитат на читалищата и на
Задругата на майсторите на народните художествени занаяти, които да мобилизират своите членове. Още на Първия национален събор на народното творчество в Копривщица, проведен през 1965 г., се открива и Първа национална
изложба на приложните изкуства и художествените занаяти, в която „са подредени етнографски експонати. Майстори приложници показват керамични съдове, предмети от кована мед, дърворезба, живописни черги, халища и везби…“
(БПК 2011: 27). Тази инициатива за излагане на произведения на занаятчии в
различни формати продължава и през следващите събори (БПК 2011: 26 и сл.).
Основно там се изявяват членове на Задругата на майсторите на художестве155

ните занаяти7, но присъствие има и читалището главно чрез колективите по
везба8, създадени към него. Обикновено това са читалища в големите градове,
например Пловдив, Варна, София, които приютяват почитателки на българската шевица, желаещи да усвоят технологията за нейната направа. Подобно на
някои майстори от Задругата те не се ограничават до възпроизвеждането на
една локална традиция, а изучават и претворяват различни местни и регионални образци, като създават съвременни артефакти в традиционен стил9. Макар
да получават множество медали и грамоти като признание за своите умения10,
майсторите, практикуващи даден занаят, за разлика от разказвачите, певците,
свирачите, танцьорите остават невидими за публиката. Видими са единствено
вещите, излезли изпод ръцете им. Ще минат години, докато демонстрациите на
майсторите станат обичайна гледка по време на панаирите на занаятите. Този
процес на все по-голям интерес към начина на изработване на една вещ, съчетан
много често с желанието сам да опиташ, е любопитен от изследователска гледна
точка, но тук предвид темата и обема ще си позволя само да изкажа предположение за една вероятна причина, която го е породила, защото тя логически води
и към следващата част на този текст. Може би това е промяната в представата за
този тип наследство. Казвам една причина, защото другите, които със сигурност
са и по-дълбоки, са в основата и на самото преосмисляне на наследството.
От края на ХХ в. в международен план започва преосмисляне на фолклора и традиционната култура като наследство. Множеството експертни срещи, обсъждания и дискусии, последвали Препоръките на ЮНЕСКО от 1989 г.
за тяхното опазване11, довеждат до създаването на Конвенцията за опазване на

7
Освен в съпътстващите съборите изложби майсторите от Задругата имат възможност да представят своите произведения и на изложби, посветени на различни годишнини
и празници, но централното място по време на социалистическия период на развитие,
където те се изявяват, е Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак, Ловешко. През 1971 г. там е изграден специален изложбен комплекс и
се осъществява Първата национална изложба на народните художествени занаяти. През
годините тя се провежда периодично, привличат се и чуждестранни участници. Днес Националното изложение осъществява активна и разнообразна дейност. Повече за него вж.
на официалната му страница: https://www.fairoreshakbg.com/ (13.05.2020).
8
За колективите по везба от антропологична гледна точка вж. Бутева 2017.
9
Много близки са те до добилите широка популярност в последните години клубове за
фолклорни танци към читалищата. Повече за тях вж. при Ненова 2016: 184–186 и цит. лит.
10
Например следните колективи печелят множество награди в изложбите по време
на съборите на народното творчество в Копривщица, а също и на прегледите на художествената самодейност, където ежегодно читалищата представят своята дейност: Колектив
за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова“ при НЧ „Алеко Константинов
– 1954“, гр. Пловдив; Клуб за българска шевица и плетиво „Българка“, който първоначално е към НЧ „Антим I“, а по-късно – към НЧ „Възраждане – 1983“, гр. Пловдив; Кръжок
по национална шевица „Райна Княгиня“ към НЧ „Просвета – 1927“, гр. Варна (Бутева
175–177).
11
За „Препоръка за опазване на традиционната култура и фолклора“ вж. Сантова 1990
и http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35219&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html (14.05.2020).
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нематериалното културно наследство, приета от Генералната конференция на
ЮНЕСКО през 2003 г. (Конвенция 2003). Освен въвеждането на едно ново понятие – нематериално културно наследство (НКН), което обема в себе си изпол
званите до този момент фолклор (словесен, песенен, инструментален, танцов),
традиционна култура, народни изкуства, занаяти и др., Конвенцията поставя
много важен акцент върху живостта на това наследство, върху изключителната
роля на неговите носители – хората, които го практикуват, за да бъде то опазено
и предадено на следващите поколения. На преден план излизат знанията и уменията, водещи до направата на една вещ, а не вещта сама за себе си.
За приемането на новите акценти в представите за това наследство съществена роля се пада на екипа учени от Института за етнология и фолклористика
с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ–БАН)12, ръководени от чл.-кор. проф.
д.изк. Мила Сантова, които от началото на 2001 г. до днес участват на експертно
ниво в реализирането на значими културни политики на държавата, спомагащи
за прилагането на Конвенция 2003 в България – Регистъра на НКН на Република България, Националната система „Живи човешки съкровища – България“ и
др. Тези активности неведнъж са споделяни с научната общност13, затова тук
бих искала да обърна внимание само на някои моменти, които имат отношение
към настоящия текст. Във връзка с изработването на Регистъра на НКН в началото на 2001 г. до читалищата в страната бяха разпратени анкетни карти с цел
събиране на информация за традиционните дейности, които продължават да се
практикуват и днес от местните общности. Искаха се сведения за всички сфери
на културата – обредност и празничност, разказване, пеене, инструментални изпълнения, танцуване, за мъжките и женските домашни дейности, за различните
занаяти, за поминъците, за храненето, за народната медицина. Искаха се сведения и за значимите за общността изпълнители и майстори, които спомагат за
опазването и предаването на следващите поколения на традиционните знания и
умения. За първи път читалищните дейци бяха изправени пред предизвикателството да събират информация освен за разказвачи, певци, инструменталисти и
танцьори, но и за плетачки, тъкачки и везбарки, за бъчвари, стругари, грънчари,
златари, за майстори на музикални инструменти, на играчки и др. Затова бяха
проведени и няколко обучителни семинара в Министерството на културата,
на които учените от института разясняваха колко е важно да бъде представена пълна картина към момента на всички сфери на това наследство; че това е
наследство на всички етнически и конфесионални общности, които живеят в
България, както в селата, така и в градовете. Така до читалищата достигна една

12
Първоначално екипът е част от Института за фолклор при БАН. През 2010 г. при
структурните реформи в Академията институтът е обединен с Етнографския институт с
музей и се създава Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при
БАН.
13
Вж. например Сантова 2014: 15–34, специалния брой на сп. „Български фолклор“,
посветен на НКН (БФ 2013/1), както и статията на Мила Сантова в настоящия сборник.
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нова представа за наследството, и то преди приемането на Конвенция 200314. А
след влизането ѝ в сила и ратифицирането ѝ от страна на България през 2006 г.
дойде другата важна стъпка – създаването и функционирането на Националната
система „Живи човешки съкровища – България“, в резултат на която се попълва Националната представителна листа на НКН. И тук ролята на учените от
ИЕФЕМ–БАН бе съществена – в изграждането на системата като методология
и документация; в провеждането на обучителни семинари; в председателството
на комисиите, осъществяващи селекции на регионално ниво; в множеството
индивидуални консултации на читалищата и пр. В основата си тази роля бе
просветителска. Тя бе необходима, защото хората по места – служителите в
читалищата, самите носители на НКН, се нуждаеха от напътствия в новата ситуация.
И мисията явно бе изпълнена, защото от началото на ХХI в. и най-вече през
последните десетина години се наблюдава отваряне на читалищата към сфери,
които до този момент не са били в полето на техния интерес. Тук нямам предвид промените, които настъпват в дейността им след приемането на новия закон
през 1996 г.15, а „откриването“ на традиционните домашни дейности, занаятите
и поминъците като наследство, което също се нуждае от грижите на читалищната общност. Може би за това спомагат и други фактори – все по-активното
говорене за НКН след ратифицирането на Конвенция 2003 и няколкото успешни вписвания на български елементи в Представителната листа на НКН на човечеството и в Регистъра на добрите практики за опазване на НКН16; дейността
на открития през 2012 г. Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО17; различните програми за финансиране на проекти в сферата на НКН към общинските
фондове „Култура“, към Националния фонд „Култура“, към неправителствени
организации и др., по които читалищата могат да кандидатстват; и не на последно място засиленият интерес към занаятите и към всичко ръчно израбо-

14
Работата по изработването на Регистъра вървеше паралелно с изготвянето на Конвенция 2003. Той беше връчен на българската държава в лицето на министъра на културата
през декември 2002 г. – една година преди нейното приемане и четири преди влизането ѝ
в сила. Регистърът е публикуван на български и английски език в книжно тяло (Сантова и
др. 2004). Достъпен е и в интернет на страницата на Министерството на културата: https://
www.treasuresbulgaria.com/ (16.05.2020).
15
За различните възможности, които се откриват пред читалищата след приемането
на новия Закон за народните читалища, вж. Гаврилова и др. 2000.
16
Българските вписвания могат да бъдат видени на интернет страниците на
ЮНЕСКО (https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00035&multinational=3&displa
y1=inscriptionID#tabs), на Регионалния център на опазване на НКН (https://www.unescocenterbg.org/countries/bulgaria/) и на Министерството на културата (https://bulgariaich.
com/?act=content&rec=15). Всички последно посетени на 16.05.2020.
17
Съучредители на Регионалния център са Министерството на културата, Министерството на външните работи и Българската академия на науките. Повече за него вж. на
официалната му страница в интернет: https://www.unesco-centerbg.org/ (16.05.2020).
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тено, вписващ се в добиващия все по-голяма популярност природосъобразен
начин на живот, и др.
Наблюденията ми се основават на подадените кандидатури от читалища
за участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България“18,
както и на информация от интернет за осъществени проекти на читалища, финансирани от различни институции. Оставям встрани множеството празници и
фестивали, които през последните години почти всяко населено място организира, за да промотира като локално наследство специфични свои вещи, ястия,
питиета, плодове, зеленчуци и т.н. При тях подобно на съборите и панаирите
също имаме излагане на изделия на местни майстори и/или занаятчии от други райони на страната, демонстрации на умения и дегустации на хранителни
продукти, изпълнения на местни песни и танци. Така те също спомагат за опазване на НКН, но акцентът им са представяне и популяризиране. Това, което
привлече моя интерес и стана причина за този текст, е осъзнаването от страна
на читалището, че носителите на знанията за направата на различните вещи са
също толкова важни, колкото и певците, танцьорите, музикантите, хората, пазещи знанието за различните обичаи и обредни практики; че документирането на
технологията на изработване е не по-малко ценно от записването на приказките
и легендите; че предаването на знания и обучението на младите да плетат, да
тъкат, да извайват от дърво или глина различни предмети са инвестиция в бъдещето на общността. Подобни моменти ясно се разчитат в документацията,
с която читалищата кандидатстват по Националната система „Живи човешки
съкровища – България“, и най-вече в дейностите, които планират, за да опазят
съответния елемент на НКН. И макар кандидатурите от „Традиционни занаяти,
домашни дейности и поминъци“ да са значително по-малко в сравнение с тези
от другите сфери съгласно Регистъра на НКН19, се забелязва тяхното постоянно присъствие по време и на четирите редовни издания на Системата20. През
2008 г. те са 5 от общо 169 подадени кандидатури; през 2010 г. са 6 от 94; през
2012 г. са 7 от 88 и през 2014 г. са отново 6 от 76. Впечатляващо е, че при това не

18
Цялата документация по Системата се съхранява в Националния център за НКН
при ИЕФЕМ–БАН.
19
Сферите на НКН съгласно Националния регистър на НКН на Република България са: традиционни обреди и празници; традиционно пеене и свирене; традиционно танцуване и традиционни детски игри; традиционно разказване; традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци; традиционна медицина – https://www.treasuresbulgaria.com/
(16.05.2020). За различните кандидатури вж. и Любенова 2013.
20
Националната система „Живи човешки съкровища – България“ се провежда веднъж на две години (всяка четна година). Статутът на Системата вж. на интернет страницата
на МК – http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751 (16.05.2020).
Досега са реализирани четири редовни издания през 2008, 2010, 2012 и 2014 г. През 2016 г.
се провежда само национална селекция въз основа на областните от предишните години.
През 2018 г. в Министерството на културата тържествено бе отбелязана 10-годишнината
от въвеждането на Националната система с награждаване на читалищата и музеите, които
имат вписан елемент в Националната представителна листа на НКН.
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толкова наситено присъствие 3 от всичките 30 вписани елемента в Националната представителна листа21 са в раздела „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ и са предложени от читалища22. През 2012 г. има две вписвания:
подраздел Дървообработване и дърворезба, проект „От извора днес, за да ни
има утре“ на НЧ „Братство – 1869“, гр. Кюстендил, носител – Стефан Алексов
Петров от с. Ломница, и подраздел Килимарство, проект „Чипровски килими“
на НЧ „Петър Богдан – 1909“, гр. Чипровци, групов носител – Женска фолк
лорна група и млади (Иванка Ивайлова и Захаринка Ивайлова), а през 2014 г.
– едно: подраздел Тъкане на традиционни предмети, проект „Колани, тъкани
на кори“ на НЧ „Пробуда – 1958“, гр. Шумен, индивидуален носител – Софка
Петрова Димитрова.
От тези три елемента един вече е и в Световната представителната листа
на НКН. През 2014 г. „Традицията на производство на чипровски килими“ бе
вписана в листата на ЮНЕСКО23. Читалището в лицето на неговия секретар
Христинка Димитрова оказа пълно съдействие, когато в началото на 2013 г. с
проф. Сантова и д-р Миглена Иванова бяхме в Чипровци, за да подготвим документацията за кандидатурата. По време на този престой научихме, че читалището организира кръжок по тъкачество за девойки, който е своеобразно продължение на кръжока при основно училище „Петър Парчевич“. А през лятото
привлича децата, които не живеят в града, а идват при бабите и дядовците си
само за ваканциите, за да ги обучи на традиционния за локалната общност занаят. Така читалището става дом не само за певците и танцьорите, а и за тъкачите
в града. Читалището е и един от основните организатори заедно с общината и
Историческия музей на Фестивала на чипровския килим, който от 2014 г. се
провежда ежегодно и привлича в града почитатели на килима, търсещи пряк
контакт със самите носители на НКН.
Подобна е ситуацията и в Калофер. Празникът на калоферската дантела,
чието начало е поставено през 1999 г., се провежда със съдействието на община
Карлово, кметството в Калофер, Националния музей „Христо Ботев“, но основният организатор е НЧ „Христо Ботев – 1869“24. Читалището е в основата и
на Творческия център на калоферската дантела, който се създава към него през
2018 г. Ето какво споделя Антоанета Първанова, председател на читалището:
„Решихме, че си заслужава дантелата да има свой дом в Калофер. А фондацията
„Пловдив 2019“ ни подкрепи за създаване на визуална идентичност на Центъра
21
Всички вписани елементи в Националната представителна листа могат да
бъдат видени на страницата на Министерството на културата – https://bulgariaich.
com/?act=content&rec=2 (16.05.2020).
22
В Представителната листа има още два елемента, които са от сферата „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“, но са кандидатури на музеи.
23
Цялата документация може да бъде видяна на страницата на ЮНЕСКО – https://ich.
unesco.org/en/RL/the-tradition-of-carpet-making-in-chiprovtsi-00965 (16.05.2020).
24
Вж. например информация за 20-годишното юбилейно издание на празника през
2019 г. – https://kalofer.bg/?p=2289 (17.05.2020).
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за калоферска дантела. Всички дейности и материали, ремонтът на сградата
са направени от дарения на граждани и с помощта на бюджета на читалището.
Много доброволци вложиха труд, всичко тук е създадено от калоферци с много любов, желание и всеотдайност. За да бъде оценено това изкуство, трябва
хората да са запознати с технологията и начина на изработване. (…) Центърът
дава възможност за демонстрация на плетене, показва и готови изплетени модели на старите майсторки, които са изложени в експозицията „Златен фонд на
калоферската дантела“25. Творческият център съхранява документи, модели на
стари образци, приютява и кръжока за калоферска дантела, създаден към читалището година преди това, в който се обучават и деца, и възрастни. За членовете
на кръжока има обособени работни места в отделна зала. „По-опитните сядат
по миндерите, ученичките – на чиновете. Събираме се всяка неделя от 10.30
до 12.30 часа, но никой не бърза да си ходи. В неделя в Калофер има много туристи, особено през лятото, и ние не се уморяваме, докато се учим да плетем,
да показваме на посетителите основните техники. Това лято останахме много
удовлетворени от дейността си, защото работихме пред сградата, която е на
площада, и всеки ден около нас имаше групи хора, които ни наблюдаваха, те ни
питаха, а ние разказвахме и показвахме всичко за калоферската дантела, разказа
Антоанета Първанова“ (Георгиева 2019).
И ако читалището в Чипровци спомага да се поддържа жизнеността на непрекъсвана до днес традиция, то усилията на читалището в Калофер са насочени към възраждане на забравените умения26. И явно те са успешни, защото
по повод 20-годишнината на Празника на дантелата една от плетачките казва:
„Калоферската дантела е във възход, допълва Галя Гологанова, от няколко години има бум на плетачки, а туристите в Калофер непременно идват да гледат и
купуват нашите произведения“ (Калофер 2019).
Могат да бъдат посочени още много други читалища, които работят за
опазване на локалните традиционни дейности и занаяти. Например в НЧ „Гео
Милев – 1954“ в гр. Момин проход, общ. Костенец, по линия на четири проекта
е изградена занаятчийска работилница, в която деца и други посетители могат
да усвояват местните умения в изработването на вълнени чорапи, терлици, колани и торби; в плетенето на дантели и фурке; в приготвянето на баница, погача, тиквеник, качамак и много други27.

25
За калоферската дантела, Творческия център и разговора с Антоанета Първанова вж. https://www.pbnovini.com/gradat/2019/kaloferskata-dantela-simvolizira-volyata-na-naroda-ni-da-otselee-v-trudni-vremena-snimki/ (17.05.2020).
26
Например в анотацията на проекта, с който читалището получава финансиране от
Фондация „Пловдив 19“, пише: „Проектът цели да ангажира местната общност във възраждането и популяризирането на калоферската дантела, произвеждана някога от всички
калоферски жени, създавала поминък и повече от 100-годишна културна традиция“: https://
plovdiv2019.eu/data/fms/Open%20Calls/Protocole-chitalishta_160318.pdf (17.05.2020).
27
Информация за това вж.: https://kostenets-tourism.com/bg/sightseeings/item/id/7
(17.05.2020).
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През втората половина на 2019 г. НЧ „Пробуда – 1958“ в гр. Шумен реализира проект „Шуменска багреница“, финансиран от Общинския фонд „Култура“, за който секретарката на читалището Мая Господинова казва пред медиите:
„В основата си проектът е обучителна програма, като целта е част от шуменските деца и млади жени да приобщим към нематериалното културно наследство
на Шумен с акцент върху шуменските тъкани – материали и техники за изработка, върху орнаментиката и красотата на престилките, на възглавниците, на
пешкирите“. За целта са организирани ателиета за шуменска носия, накити и
шевица28.
Много активно в тази посока е и НЧ „Изгрев – 1930“ в с. Баничан, общ.
Гоце Делчев. Един от многото проекти, които реализира, е „Плетените чорапи
на Баничан – вълшебство от красота и изкуство“, осъществен по програма „Автентичен фолклор“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.
По линия на него е осъществено проучване на местните техники за плетене
на чорапи и на старите модели, като е открит един забравен, а също и забравено наименование на модел; обучени са десет момичета и жени да изработват
традиционните чорапи; изработени са девет модела традиционни баничански
чорапи, съвременни вещи с мотиви от чорапите, образователни пъзели за наймалките29.
Интересен е и проектът на НЧ „Просвета – 1914“ в гр. Малко Търново
„Да съхраним нематериалното културно наследство на Малко Търново“, който
се реализира по програма „Живо наследство 2010“ на Фондация „Работилница
за граждански инициативи“30 и с дарение на частно лице. По линия на него
са привлечени млади хора, които да се срещнат с останалите майстори дърводелци и килимарки в града, да запишат от тях сведения за занаята, да съберат
фотографски и документални архиви; експонирани са две постоянни изложби в
читалището „Дърводелството – спомени за бъдещето“ и „Килимарството – пътуване към миналото“31.
Приведените примери са малка част от множеството активности на читалищата в страната по опазване на НКН, но дори и тя е показателна за многопосочността в откриването на нови полета – нови сфери на НКН (занаяти, домашни
дейности, поминъци); нови мерки за опазване на НКН (изграждане на работилници и творчески центрове, организиране на празници и фестивали, на обуче-

28

проек/

Повече за проекта вж. на: http://focus-radio.net/мая-господинова-нч-пробуда-1958-

Повече за проекта вж. на: http://icon.sim-on.org/abaut.htm; https://www.agora-bg.
org/bg/contest_agora/contest_agora_2010/kandidaturi/banichan.html; https://www.bi-gd.org/
gd_partners/index.php/36-2009-02-03-11-15-44/2009-02-03-11-18-19/139-2010-08-09-08-3726 (всички последно посетени на 17.05.2020).
30
Повече за програма „Живо наследство“ на ФРГИ и проектите, финансирани по нея,
вж. https://frgi.bg/bg/activities/programi/zhivo-nasledstvo# (17.05.2020).
31
За проекта: https://www.agora-bg.org/bg/contest_agora/contest_agora_2010/kandidaturi/mtarnovo.html (17.05.2020).
29
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ния за усвояване направата на традиционни за общността вещи, документиране
на технологии, експониране на изложби и др.); нови културни политики, които
биват припознати и използвани (участие в Националната системата „Живи човешки съкровища – България“); нов начин на финансиране (кандидатстване с
проекти по различни програми на общински, национални и неправителствени
фондове за финансиране на дейности по опазване на културното наследство) и
др. И читалището успешно се справя с всички нови предизвикателства, което не
изненадва, като имаме предвид неговата дълга и богата история.
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Chitalishta and Intangible Cultural Heritage – Opening New Fields
Iva Stanoeva
Summary: Traditionally the main role of the Bulgarian citalishte in the safeguarding
of the intangible cultural heritage (ICH) is aimed at enhancing the song, dance and ritual
culture of the local community. From the beginning of the 21st century, however, there is
a focus on a new area – the one of traditional household activities, crafts and livelihood.
These processes are considered in the context of various cultural policies which the
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state implements to safeguard the ICH in the 20th and 21st century. The role of scholars
from the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at
the Bulgarian Academy of Sciences is emphasized. Examples are given from project
proposals with which the chitalishta participate in the National System “Living Human
Treasures – Bulgaria”, as well as in various programs of the municipal funds “Culture”,
the National Culture Fund and some non-governmental organizations for financing
activities in the field of ICH.
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„БРЪСНАРСКИ“ ТЕРЦИ СРЕЩУ БУРДОНЕН ДВУГЛАС
(Или как се журира традиционна фолклорна музика)
Радка Братанова

Ключови думи: бурдонен двуглас, традиционно пеене и свирене,
професионална музика на фолклорна основа, живи човешки съкровища,
прояви с фестивален характер

Причините, които ме накараха да се спра на тази тема, са многопосочни и
разнообразни и като произход датират главно през новия век. Вече утвърденият
термин „нематериално културно наследство“ визира един специфичен образ на
фолклорната ни култура, която до края на ХХ в. имаше твърде много и различни интерпретации. Последните включваха и явления от съвременността, като
например репертоара на фолклорните професионални и самодейни ансамбли,
т.нар. сватбарски оркестри, та дори и попфолка (чалгата) – явления, които имат
най-различен статус като история и социална роля. Неправомерно е те да се
смесват с фолклора, макар това да става твърде често в съвременната културна
практика. Използвайки термина „нематериално културно наследство“ (по-нататък НКН), имаме удобството да диференцираме фолклорната култура предимно
от миналото и да не се налага използването на други, спорни и недотам точни
термини като „изворен“ („автентичен“), „любителски“ фолклор и др. под.
От друга страна, трябва да отбележа, че диференциацията чрез термина се
налага, особено що се отнася до фолклорната музика, тъй като посочените явления, които предизвикват смесване и объркване на определението за фолклор,
се наблюдават най-често при пеенето и свиренето като дял от НКН. С други
думи, най-много неразбиране можем да срещнем в случаите, при които някакво
музициране се представя за фолклорно.
И не на последно място ще изтъкна изключителния интерес към фестивали, събори, конкурси, панаири, изложения и др. под., които се умножиха през
последното десетилетие. Малко са населените места (градове и села), в които
не се провеждат подобни прояви. Това има своите социални, културни и икономически предпоставки и те водят до този бум на фестивални прояви. Всичко
това благоприятства за практическото приложение на знанията на учените/експертите в журирането на фестивалите, съборите, надпяванията и др. Тук трябва
да отбележа факта, че в журитата на проявите от фестивален характер участват
и специалисти, които не се занимават с научно изследване на проблемите на
фолклорната музика, и често това предизвиква объркване на термините, а оттам
и на жанровата класификация на музикалния материал, представен на събитието (фестивал, събор, надпяване и др. под.)
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Интерпретация на заглавието
Като заглавие на статията използвам два типа двугласно пеене, което се
среща в различни исторически пластове на музикалния ни фолклор. Макар че
и двете явления са характерни за него, те рядко се противопоставят едно на
друго1. Така или иначе използвам двата типа многогласие като символи на различни пластове от музикалната ни фолклорна култура. Чрез термина „бурдонен
двуглас“ ще обознача в най-общи линии НКН и по-специално дела „фолклорно пеене и свирене“, а чрез т.нар. „бръснарски/паралелни терци“ ще визирам
професионалната музика на фолклорна основа, която е проникнала чрез своя
репертоар и в някои от самодейните колективи. Чрез съпоставката на двата термина ще се опитам да дам интерпретация на проблемите, които възникват на
различни равнища, да започна дискусия в научното пространство, както и в
средите, в които тези въпроси имат важно значение.
Всъщност дебатът на учените относно разграничаването на явленията,
обозначени от самите тях като „автентичен“ и „обработен“ фолклор, датира от
средата на миналия век и по-точно малко преди появата на съборите за народно
творчество – национални и регионални2. Тъкмо създаването на такъв род събития е предизвикано от тенденцията към разграничаване на любителското и
професионалното музикално и танцово творчество на фолклорна основа. Този
дебат продължава и до днес, като има периоди, в които той е особено разгорещен3. В началото на ХХI в. във връзка с новите тенденции за опазване на нематериалното културно наследство в България беше осъществен пилотен проект,
финансиран от ЮНЕСКО, със заглавие „Живи човешки съкровища – България“, разработен от учени от тогавашния Институт за фолклор при БАН4. Целта
на проекта беше да се изработи Регистър на дейностите в контекста на Конвенция 2003 г.5, в който различните дялове на фолклорната култура в България,
отговарящи на определени критерии, стават обект на особена грижа от страна
на държавата за опазване на тяхната идентичност и трансмисия. Именно в този
момент може да се каже, че дебатът, възникнал преди повече от половин век,

1
Понякога бурдонният и терцовият двуглас могат да се срещнат в изпълненията на
една и съща фолклорна група, в повечето случаи представителна за Пиринската фолклорна област.
2
Национален понастоящем е само съборът в Копривщица, провеждан от 1965 г. веднъж на 5 години. Първият събор от този тип е проведен в с. Граматиково (1960 г.) и идеята
е била той да има статут на национален. Впоследствие става регионален наред с такива
събори като „Рожен“ (Смолянска област), „Пирин пее“ (Благоевградска област), „Китна
Тракия пее и танцува“ (Хасковска област) и др.
3
Например през 80-те години на ХХ в. по повод явлението „сватбарски оркестри“
или през 90-те години по повод явлението попфолк.
4
Пилотният проект „Живи човешки съкровища – България“ се осъществи през 2001–
2002 г., преди да се подпише Конвенция 2003. България ратифицира Конвенцията през
2006 г.
5
Вж. https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=25 (17.03.2020).
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се превърна в добра концепция, диференцираща културни явления, които имат
значение за националната идентичност, а също и за представата за България по
света.
В настоящия момент се усеща особено голяма нужда от диференциация
на културните явления, в частност на музиката на фолклорна основа. Това е
така, тъй като към изброените от мен явления, интерпретиращи музикалния
език на фолклора, се прибавят все нови и нови варианти. Между тях най-ярко
се откроява възникването на движението на танцовите клубове, които ползват
музика на фолклорна основа (репертоар на ансамблите, на сватбарските оркестри и др.) и много рядко същинска, стара фолклорна музика6.
По-нататък ще се опитам да дам описание на музикалните явления, които могат да се наблюдават на различните прояви от фестивален характер и
в специално създадената през 2008 г. система „Живи човешки съкровища
– България“7 за опазване на НКН. Това е необходимо, тъй като почти във
всички прояви, които се нуждаят от журиране (събори, фестивали, панаири
и др. под.), съществува музикален елемент. Във всички изброени прояви музиката бива оценявана8. За да се постигне адекватна оценка на музицирането
на фолклорна основа, журиращите експерти би трябвало да са достатъчно
добре запознати и теоретично, и като слухов опит, а това не е много лесно
постижимо (дори в някои случаи изобщо не е възможно). И още нещо –
оценката на журито има морална (а понякога и материална) стойност, но
също е важен фактор за откриването на забравени и/или отдавна непрактикувани образци на фолклорната музика. В такива случаи мисля, че е дълг на
всеки изследовател да поощри изпълнението тъкмо защото е старинно, а заедно с поощрението следва да се положат грижи на записване и архивиране
на тази музика.
Без да претендирам, че мога да дам „рецепта“ за адекватно журиране на
споменатите събития, ще кажа, че постигането на някаква, макар и не съвсем
пълна яснота по отношение на критериите, определящи музиката, условно наречена НКН, ще даде своя принос в тенденцията за опазване на културната памет на българите.

6
Като казвам рядко, ще направя уговорката, че аз самата не съм срещала танцов
клуб, в който се играят хорà на фолклорна музика, дори и на запис. Но предполагам, че е
възможно да има и такива, въпреки че този вид музика не е особено популярен сред любителите на танците, преподавани в танцовите клубове.
7
Системата се организира и финансира от Министерството на културата на България
и се обогатява на всеки 2 години. Вж. https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=2
(17.03.2020).
8
Изключение правят само занаятите и домашните дейности, както и разказването,
където музиката е фон.
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Някои насоки за разграничаване на традиционната музика
Тук ще се спра на общите характеристики на традиционното пеене и свирене, които са указател за наличие на старинен образец на тези дейности.
Локална принадлежност – всичко, което принадлежи към музикалния дял
от НКН, има своя локална идентичност – село, махала, по-рядко град. Макар и
разликите в интерпретацията на представителите на различни селища да са минимални като цяло, всеки локус има свой собствен репертоар и това е признак
за старинен произход на изпълнявания образец.
Определеност на дейностите по полов признак – това е един от най-устойчивите критерии, що се отнася до старинния произход на музиката. Всеизвестно е, че в миналото всяка дейност е била строго регламентирана по пол. При
музицирането пеенето е приоритет на жената. Изключение правят епическите
певци мъже, които са професионалисти и по този начин още повече се разграничават от масовата практика. Епосът се е изпълнявал и от мъже непрофесионалисти, предимно „на трапеза“, но с времето в този вид изпълнения се включвали все повече жени. Колкото повече се приближаваме към съвременността,
толкова повече пеенето като цяло става практика и при мъжете, особено след
50-те години на ХХ в.
При свиренето нещата са в обратен порядък. Поначало свиренето е било
дейност, която се е извършвала главно от мъже. Според някои изследвания от
50-те години на ХХ в. (Качулев 1952), доколкото е имало жени свирачи, те са
били обявявани за „мъжкарани“ и са били до голяма степен диференцирани от
общността. След появата на ансамблите за народни песни и танци става съвсем
нормално жените да свирят, при това няма нито един инструмент, който да е
табу и да не се свири на него от жени9 (Братанова 1998).
Индивидуално/групово изпълнение – има някои общи закономерности и в
това отношение: при традиционното пеене е характерно повече груповото изпълнение. Този тип пеене е характерен за всички обредни, хороводни, повечето
трудови песни и по-малко „на трапеза“. Индивидуалното пеене е много по-рядко
и се среща в определени регламентирани случаи – при жените на нивата (т.нар.
пеене „по самè“) и на седянка, а на трапеза – при мъжете и жените. Обратната зависимост се наблюдава при традиционното свирене – в повечето случаи свирят
поединично мъжете, а груповото свирене е белег на по-късен пласт от фолклорната култура, при това в него могат да се видят и жени свирачи.
Функционална определеност на репертоара – в традиционното музициране съществува и функционална прикрепеност на репертоара към строго ре-

9
В началото на професионалната практика на фолклорна основа, и по-точно при
ансамблите, някои от фолклорните инструменти като кавал и гайда са били избягвани от
жените инструменталисти. Може в това да има някакви остатъци от фолклорните норми
в миналото, когато духовите инструменти са били натоварени с фалическа символика. В
съвременността тези ограничения отдавна са преодолени.
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гламентирани случаи. Най-ясно това личи при песните – те винаги имат своето място в живота на хòрата и самите носители на това умение посочват без
колебание кога и при какви случаи се пее дадена песен. В етномузикологията
този проблем е изследван още в началото на ХХ в. от В. Стоин, който прави
първата класификация „по функция“ на събрания от него музикален материал
(Стоин 1928).
Критерият „функционална определеност“ е много работещ при откриването на по-старите пластове във фолклорната музика. Ако дадена песен принадлежи към една от следните категории – обредна, хороводна, седенкарска, на
трапеза, трудова, – можем със сигурност да твърдим, че става дума за музика
с по-старинен произход. Тук може да има изключение, обаче то се корени в
песенните цикли на Родопите (Братанова 2008: 86). В родопските песни могат
да се открият изключително много песни, които са посочени от информаторите като „песни на всичко“, т.е. без строго определена функция. Все пак това
изключение важи само за Централните Родопи, а в останалите части – Северозападните (Велинградско и Пещерско) и Източните Родопи (Кърджалийско)
– репертоарът е функционално определен (СбНУ 39, 1934).
При традиционното свирене също се наблюдава функционална определеност, с други думи, свиренето е било свързано с определен случай. Тези случаи не са така многобройни, както при песните, но са били от особено важно
значение за старата традиция. Индивидуалното свирене на духов инструмент
(кавал, гайда, дудук, двоянка и др.) е било характерно за пастирството. Индивидуалното свирене на струнен инструмент (гъдулка, тамбура) пък е разпространено като съпровод на епическо пеене. Груповото свирене (често произволен брой инструменти, каквито свирачи има в селото, но задължително
в съпровод на ударен инструмент) е характерно за някои обреди и празници
(сватба, някои календарни обреди – Васильовден, Бабинден, Сирница, Великден и др.)., както и за мегданското хоро в неделя.
Изброените критерии съвсем не са изчерпани като цяло. Спрях се на тези
от тях, които имат пряко отношение към журирането на музиката като дял от
НКН на България в проявите от фестивален характер и при системата „Живи
човешки съкровища“.
Как да разпознаем традиционната инструментална музика
На пръв поглед традиционната инструментална музика е сравнително
по-лесна за разпознаване от традиционното пеене. Споменах някои нейни отличителни белези. Ще разгледам и други характерни прояви на традиционно
свирене в контекста на журирането на събори, фестивали и системата „Живи
човешки съкровища“.
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Регионално разпространение на музикалните
инструменти в традицията
Гайда. Този инструмент се среща по цялата територия на България. Не
случайно е популярен в медийното пространство като „българския инструмент“.
Разновидностите са главно две – висока (джурà)10, разпространена в почти всички фолклорни области (Стоин 1981), и ниска (кабà)11, позната само в Родопите.
В съвременността можем да наблюдаваме свирене и на двата вида гайди
навсякъде и трудно можем да различим в кой случай този инструмент се използва по подобие на старата традиция. Такова наподобяване може да има само
ако на гайдата (и джурà, и кабà) се свири и с ручилото. Това е един от важните критерии за определяне на старинен тип свирене, защото след създаване на
ансамблите за народна музика и танци в народния оркестър гайдата се е използвала без ручилото и това е станало практика в професионалната музика
на фолклорна основа (Братанова 1996). Макар да не е меродавно12, правилото
за свирене на гайда с ручилото (особено когато тава дума за джурà гайдата) е
много добре насочващо за журиращия.
Още едно правило – при населението, изповядващо исляма (турци и помаци), в традиционната инструментална музика не се е използвала гайдата. До
голяма степен това се спазва и до днес, макар и в това отношение да се наблюдават някои изключения.
Кавал. Под това наименование най-често е известен т.нар. тракийски кавал. Той представлява отворена тръба, съставена от три части/стави („еклемета“), и затова се нарича триставен (Тодоров 1973). Постановката при звукоизвличане е с наклон на кавала на 45° спрямо устата, като по този начин се разцепва въздушната струя от ръба на тръбата13. Такъв инструмент се е използвал
при традиционната музика в Тракия, Добруджа, Странджа и Североизточна
България (на изток от Плевен). Тъй като в миналото на кавал са свирили главно
пастирите, най-популярната бавна мелодия, изпълнявана от тях, е „Изгубеното
стадо“ (разпространена в посочените региони). В съвременността тракийският
кавал е много използван в оркестрите, затова е по-трудно да се разграничи репертоарът му в различните случаи – традиционна музика или обработка.
Подобен на тракийския е т.нар. запънат кавал (голям дудук, доп-свирка),
но съществува разлика в устройството и по-точно в мястото на звукоизвличане:
при тракийския кавал тръбата е отворена, а при запънатия кавал има специално устройство (мундщук), чрез което се произвежда звук14. Големият дудук е
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=52wjKIV87Dk (9.03.2020).
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=MO9AmAsXhho (19.03.2020).
12
Има случаи, в които гайдарите (особено тези, които свирят на родопска гайда) не
махат ручилото даже когато свирят в оркестър. Тук обаче може да се чуе какъв вид музика
се свири – дали е традиционна или обработена, и по това да се определи типът свирене.
13
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=puzUKqvS9YE (19.03.2020).
14
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=jRVxK4-zl88 (19.03.2020).
10
11
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характерен за Северозападна България, по-рядко за Североизточна и отчасти
за Шоплука и Пиринска Македония. Този инструмент много рядко се използва
в обработките, което улеснява журиращия при определяне на вида музика, изпълнена на него.
С подобно устройство са и т.нар. чифт кавали, използвани в традиционна
инструментална музика на Западните Родопи. Разликата между тях и големия
дудук е в това, че последният е триставен, а чифт кавалите са едноставни15. В
обработения фолклор не се използват тези инструменти или, ако ги има, те обогатяват колорита на някоя сценична постановка.
Дудук, двоянка, свирка, пищялка16. Разпространени са в цяла Западна
България – от Северозападна, през Шоплука до Пиринска Македония. В традицията са били използвани главно от пастирите и много рядко са служили
за съпровод на хорàта. В днешно време такива изпълнения можем да чуем по
съборите и да ги определим като традиционни, тъй като подобно на чифт кавалите, дудуците, двоянките, свирките и пищялките не са предпочитани в обработения фолклор.
Зурна. Като традиция инструментът е характерен за районите, в които част
от населението е с ислямско вероизповедание – Западните Родопи17 и Пиринска Македония, Кърджалийско, Разградско, Шуменско, Търговищко. Не е разпространен в Централните Родопи, макар там да има много селища с помашко
население. Зурните са инструменти, на които се свири „по чифтове“, тъй като
музиката, изпълнявана на тях, е двугласна. В съвременността свирят и по три
зурни – едната свири мелодия, а двете – бурдон. Към този своеобразен ансамбъл от инструменти задължително се прибавя и тъпан/и. В днешно време зурната продължава да е популярна, а в обработения фолклор се използва доста
рядко, като средство за колорит на постановките18, изградени върху музиката на
Югозападна България.
Гъдулка (гусла, кеменè, кеменчè, малка добруджанска гъдулка19). Разпространена е по цялата територия на България без Родопите. В традицията този
инструмент е съпровождал епическото пеене, особено в Средна Западна България (Шоплука)20. В някои райони (Габровско) гъдулката е била инструмент, на
който са свирели предимно цигани. В днешно време тя се използва изключително често, тъй като е основен инструмент в оркестъра на фолклорните ансамбли.
Разликата между традиционната гъдулка и тази от съвременността е в броя на
струните и „подгласниците“, а също и в тяхното настройване (Братанова 1998).
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=jFPanWTNVIM (19.03.2020).
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=TJmEA4jSZhk&t=38s; също https://www.
youtube.com/watch?v=wp66gcdzdG4 (19.03.2020).
17
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=WEZDxHHFbyc (19.03.2020).
18
В постановката на Николина Чакърдъкова „Сватба“ зурните са използвани в оркестровата партитура: https://www.youtube.com/watch?v=qzoZKJspo7E (19.03.2020).
19
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=uZnfYuEadU8 (20.03.2020).
20
Оттам и старото славянско наименование гусла.
15
16
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Ил. 1. Тамбура (дрънка) – двуструнна. Инструментът
е бил притежание на един от най-популярните изпълнители на епос – Мехмед Арифат Караахмед. Сега е
част от личната колекция на Салих Буковян, с. Брезница, общ. Гоце Делчев, сн. Салих Буковян, март 2020 г.

Ил. 2. Тъпан – корпус и обръчи
от дърво, кожени мембрани,
въжета, с. Връв, общ. Брегово, сн. Петьо Кръстев, януари 2020 г.

Различна е също постановката на свирене – в традицията се е свирело „на коляно“ (подпряна на коляното, тя се върти, а не лъкът), а в оркестъра е подпряна
на преметнат през рамото специален колан. Звукът на съвременната гъдулка е
силен и кънтящ, а на традиционната е по-тих и гъгнив21.
Тамбура. Този инструмент е характерен за старата традиция на Пиринска Македония (ил. 1), Западните и Северозападните Родопи22. Устройството на
тамбурите от този тип е сравнително просто, но е важно да се отбележи, че само
една от струните свири мелодия, а останалите (1, 2, 3 и повече) са настроени
да бурдонират (Качулев 1952). В миналото тамбурата е била инструмент, съпровождащ епически песни23. В съвременността тамбурата е претърпяла много модификации в устройството, настройването на струните и постановката на
свирене. Тези промени са се наложили от използването ѝ в оркестъра предимно
като акордов инструмент (Братанова 1998).
Тъпан и ударни. Ударните инструменти (тъпан, тарамбука, дайре, зил-маша и др.24) се използват в българската музикална традиция като съпровождащи.
Най-много е разпространен тъпанът (ил. 2) – почти в цяла България, освен в Централните Родопи. Тъпанът винаги е съчетан с мелодиен/мелодийни инструмент/и
– гайда, зурна/и и др.25 Тарамбуката се среща повече в Пиринския край като съ-

21
Това се дължи на материала, от който са изработени струните: традиционния – котешки черва, а съвременния – метал.
22
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=bwNPcaVYNks (20.03.2020).
23
Тази практика е на изчезване и е необходимо да се полагат специални грижи за
опазването ѝ.
24
Вж. Тодоров 1973.
25
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=kZc3grGSpC8&list=P (23.03.2020).
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провождаща инструментална група от тамбури, кавали, гайда и др. Останалите
ударни се срещат много рядко в практиката на съборите надпявания и другите
прояви от фестивален характер. Това, което мога да посоча като сигурен маркер
за необработена музика, е използването на ударните с един или с по-малко на
брой мелодийни инструменти. След 50-те години на ХХ в. тъпанът се използва
в репертоара на ансамблите предимно при танцовата музика и обикновено с оркестъра. Това е практика, която лесно може да се разграничи от традиционната
музика, тъй като музикалните формации използват хармоничен съпровод.
Групово свирене
По-горе разгледах основните разлики в традицията и обработената музика,
що се отнася до груповото свирене. Ще изброя тези случаи, в които инструменталната група се допуска като традиционна в програмите на съборите надпявания и системата „Живи човешки съкровища“:
 Духови „банди“ за танцовата музика на цяла Северна България. Възникването на този вид групова практика има повече от едновековна давност,
така че се смята за допустимо те да представляват част от старата традиция26.
 Друг вид инструментална формация, която се допуска в регламента на
съборите и ЖЧС, са сборните групи от т.нар. народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка и тамбура със/без тъпан)27.
 Група с народни инструменти за съпровод на пирински песни, състояща
се от тамбура/и, гайда/кавал/акордеон плюс тарамбука28.
Как да разпознаем традиционната вокална музика
Причините, поради които фолклорното пеене има многопластови проявления, се появяват поетапно през ХХ и ХХI в. Те са от различно естество и тяхното действие е различно. Някои от тях, като разрушаването на фолклора като
културна система, са валидни за края на ХIХ и началото на ХХ в. Други, като
появата на професионализма на фолклорна основа, започват да действат от средата на ХХ в. и влияят върху разслоението на музикалните явления и до днес.
Трети, като глобализационните процеси в световната култура, са характерни за
края на ХХ и сегашния век и продължават да оказват и положително, и отрицателно влияние върху запазването на наследството като белег на национална
идентичност.
По-нататък ще разгледам различните критерии, които диференцират НКН и
обработения фолклор във вокалната фолклорна музика на България.

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=Q7dVFHAEDYY (23.03.2020).
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=u-WFtsl3df4&list=PLhFabzfuBsAYcd2lzUM
HW0sjYI7Nob8b4 (23.03.2020).
28
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=N0p0XPTWfrQ (23.03.2020).
26
27
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Регионален и локален вокален стил
Въпросът за регионалните особености във фолклорната музика се разглежда още от зората на българската етномузикология в лицето на големия фолк
лорист Васил Стоин (Стоин 1928, 1931, 1939; СбНУ 39, 1934 и др.). Повече
от половин век българските етномузиколози правят множество регионални изследвания29, които в началото на 80-те години на ХХ в. Елена Стоин обобщава в капиталния си труд „Музикално-фолклорни диалекти в България“ (Стоин
1981).
Идеята за разпределяне на българската територия на музикалнофолклорни
райони се подхваща и от специалисти, работещи в ансамблите за народни песни и танци, в учебните заведения, в които се изучават фолклорна музика и танц,
както и в други подобни сфери на професионализма на фолклорна основа. В
този случай фолклорната музика и танц от малките населени места се обобщават и се представят за регионален стил.
За да разграничим НКН от професионалното пеене на фолклорна основа,
би следвало да си дадем сметка, че НКН има локална специфика и идентичност, която е един от основните критерии, отличаващи го от обработката. Що
се отнася до това как да открием локалната специфика, ще кажа само, че тя се
въплъщава в местен репертоар, който е различен от т.нар. фолклорни хитове на
различните фолклорни области30. Локалният певчески стил може да се разпознае понякога чрез топонимия, диалект или други признаци в текста на песента.
За съжаление музикалните признаци са трудно познаваеми от не-музиканти, но
разграничаването на НКН от репертоара на професионалните певци е възможно
и чрез изброените признаци.
Друг много важен критерий е функционалният принцип на проявление
на песните. Този е един от най-сигурните признаци за тяхната старинност.
Българските етномузиколози31 са определили т.нар. песенни цикли, чрез които песните се определят по функционален признак. Това са: обредни, трудови, на трапеза, хороводни, седенкарски. В някои случаи информаторите
определят песента „на всичко“ или „при всеки случай“. Дори когато няма
точно място в циклите, старинната песен е определена като функция от носителите. Това е един от най-сигурните признаци, че става дума за НКН, а не
за обработка.

29
Това са Н. Кауфман, Т. Тодоров, Е. Стоин, Р. Кацарова, А. Илиева и др. Вж. Братанова 2010 и посочената там литература.
30
Това са македонските „Море, сокол пие“, „Назад, назад, моме Калино“, родопските
„Излел е Дельо хайдутин“, „Руфинка болна легнала“, „Девойко, мари хубава“, шопските
„Кацнал бръмбар на трънка“, „Море, свашке, пуста свашке“, тракийските „Даньова мама“,
„Тъй-тъй, ей тъй“, добруджанските „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Огреяла месечинка“ и т.н.
31
Началото на този процес е положено отново от Васил Стоин в някои от изброените
негови сборници.
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Един от най-точните маркери за старинния произход на песните е антифонното изпълнение (на две групи, със запяване и отпяване). Нещо повече,
в старата традиция първата и втората група пеят един и същи „куплет“, а не,
както е прието в съвременността – запяващата група пее първи/трети/пети и
т.н. „куплет“, а отпяващата – съответно втори/четвърти/шести и т.н. В професионалната музика на фолклорна основа няма антифонно пеене и това прави
разграничаването на двата типа пеене много лесно.
Още един важен критерий за разграничаване на двата типа фолклорна музика са наличието и видът многогласие в песента. В българската фолклорна
музика от старинен тип се среща т.нар. бурдонен тип многогласие (Кауфман
1968). От началото на професионалната музика на фолклорна основа се появява
друг тип многогласие – акордовото32. То се утвърждава най-вече чрез обработките като репертоар на ансамблите. На пръв поглед наличието на „бръснарски
терци“, а не на бурдонния многоглас е много сигурен критерий за разпознаване
на старинните песенни образци. Но съществува практика да се имитира бурдонното многогласие в песни, създадени на фолклорна основа от професионални певци, което явление аз ще нарека „квазидиафония“. Като пример ще
приведа песните, изпълнявани от Кремена Станчева и Василка Андонова33. В
този случай едната певица пее мелодията на песента (в много случаи авторска),
а другата пее неподвижен бурдон, който в случая трябва да наречем исо. Песните се идентифицират като шопски, но движението на бурдона в шопското
многогласие е различно (Кауфман 1968).
По-долу ще дам примери за изпълнения от тези фолклорни диалекти, в
които многогласието (бурдонно) е характерно за старата традиция.
Шоплук – обхваща Софийска (и София-град), Пернишка, Кюстендилска
област. Пее се на две групи по три/четири певици, от които едната пее мелодията, а останалите пеят бурдон34. В Шоплука се среща едно много типично
„тресене“, изпълнявано от първия глас (пеещия мелодията)35.
Пиринска област – обхваща Благоевградска област. Пее се на две групи, на тройки и четворки. Съществуват три типа бурдон – едноосновен (исо),
двуосновен на I и подосновен тон, двуосновен на I и II степен от звукореда36
(Кауфман 1968). В Пиринската фолклорна област съществува и по-късен пласт
фолклорна музика, който има елементи на градска култура (Кауфман, Пейчева

32
В този тип многогласие често се среща движението на гласовете на паралелни терци, които разговорно е прието да наричаме „бръснарски терци“.
Вж. http://temperamentbg.blogspot.com/2012/08/blog-post.html (24.03.2020).
33
И двете бяха певици в хòра на Ансамбъла на БНР, а след 90-те години на ХХ в. в
„Мистерията на българските гласове“: https://www.youtube.com/watch?v=Xh3kDUI3W4U.
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=9NxEWumlxkA (24.03.2020).
34
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=Xh3kDUI3W4U (25.03.2020).
35
Съществува и друг тип „тресене“ при епическите песни, които по принцип са едногласни.
36
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=B44MiyAN5TM (25.03.2020).
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2004: 44). В тези песни се открива акордовото многогласие и въпреки наличието
на практика, съществуваща от почти един век, във форматите на Копривщица и
ЖЧС не е прието да се представят. Не мога да дам точен и сигурен отговор на
въпроса защо не се допускат тези песни, но предполагам, че съществуват много
причини – например това, че тези песни се пеят от професионалните певци37, че
често са съпровождани от акордеон, който и досега се смята за нетрадиционен
инструмент, или може би затова, че след 90-те години на ХХ в. възникна фестивалът „Пирин-фолк“, на който се представят авторски песни, имащи същите
белези като тези от по-старо време.
Велинградска преходна област, в която има много преселници от Банско, Гоцеделчевско и Разложко. Това е причината да съществуват много песни,
подобни на тези от Пиринската фолклорна област. Но има и такива, които са
характерни само за местната певческа традиция, и те са изпълнявани винаги
от българи мюсюлмани от околните на Велинград села – Драгиново, Цветино,
Св. Петка и др.38 Характерният белег на това многогласие е двуосновният бурдон на III и I степен от звукореда.
Ихтиманско-Пазарджишката преходна област се намира между два големи фолклорни диалекта – Шоплука (с многогласие) и Тракия (едногласен). В
прехода между тях се срещат песни и с многогласна, и с едногласна фактура,
като перспективата е от запад на изток постепенното изчезване на многогласието. В Ихтиманско-Пазарджишката преходна област се среща едно много типично „тресене“, изпълнявано от втория глас (ниския)39.
Мъжко и женско и пеене – традиция и професионализъм
Както споменах, пеенето в традицията е предимно женска дейност, а свиренето – мъжка. Разбира се, имало е изключения и в единия, и в другия случай,
но това прави правилото много точен критерий за откриването на старинни пластове в съвременното изпълнение на фолклорни образци. Ще разгледам някои
случаи на мъжко и женско пеене, като обръщам специално внимание доколко
явлението се корени в старата традиция и доколко е дело на съвременността.
В миналото мъжкото пеене е било призвание на пътуващи музиканти – певци на епически песни. Традиционно тези певци са обикаляли западните части
на нашата територия, както и други земи от Балканския полуостров на запад от
нас. Групово мъжко пеене в традицията е имало в Средните Родопи и то се е появило заради овчарството40. В съвременността мъжкото пеене е много популяр-

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=3O8syKG4-go (25.03.2020).
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=7wHACa_qK_k (25.03.2020).
39
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=YCDijLGVcXk&list=PLm9XzK1lHfJPBC6K
zYx7s5ur2kKYkqN7R&index=6 (25.03.2020).
40
Известно е, че овчарите в миналото са ходели да пасат добитъка в Беломорието
през цялата зима. Това е оказало влияние върху бита на мъжете, тъй като зимата в Родопите е била по-дълга и се налагало да разнообразяват живота си, без да разчитат на жените,
37
38
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но и разпространено във всички фолклорни диалекти. Още от самото създаване
на професионализма на фолклорна основа в началото на ХХ в. мъжкото солово
пеене се еманципира спрямо женското и се налага като практика в концертния
живот и в записите на грамофонни плочи41. По-късно в практиката на ансамблите мъжете не се включват в народния хор, но съществуват ансамбли, които
имат солисти мъже42.
През ХХ в. се появява и още едно явление, което е на границата на традиционната музика и професионализма на фолклорна основа – груповото мъжко
многогласно пеене в Пиринския край. Началото се полага от групата от гр. Банско със солист Иван Мацурев43. По подобие на тази група се „нарояват“ множество групи от селата и градовете в Благоевградска област – Разложката група,
Гоцеделчевската група, от с. Склаве, с. Лешница, с. Дългач и мн. др. Този тип
мъжки фолклорни групи са приети във формàта на съборите надпявания, макар
и с по-късна дата на създаване. По същата логика са допустими изпълненията
на уникалната двойка за шопски двуглас – братя Митеви44. Макар те самите да
твърдят, че този тип пеене са наследили от дядо си и други роднини, самият
характер на песните, орнаментиката („тресенето“) и другите стилови белези
показват, че това са женски песни, модифицирани от талантливите певци.
В традицията пеенето е дейност, която се извършва приоритетно от жената. Това правило се запазва дори при навлизането на професионализма на
фолклорна основа през ХХ в. Нещо повече – всички иновации в пеенето са
приложени първо при женското пеене и затова можем да кажем, че различаването на отделните времеви пластове в развитието на фолклорното пеене е
изключително трудно. Като се прибави и още едно обстоятелство – наличието
на различни певчески стилове в различните фолклорни области, журирането на
женското пеене в съвременността е доста трудна задача, достъпна предимно за
тесни специалисти етномузиколози.
В днешно време е въпрос на истински изследователски късмет да се открие
традиционно пеене в необходимия контекст на терена. Затова ще кажа няколко
думи за това, което аз наричам „псевдотрадиция“, или пеенето на сцената на
като пеят. Пример за мъжко пеене в Родопите – https://www.youtube.com/watch?v=DzNL8j
W1yig&index=35&list=PLm9XzK1lHfJM1G0NjirXlq4RfOjTxAJmv (25.03.2020).
41
Ще изброя някои от най-известните мъже певци от различните фолклорни области:
Павел Сираков (Шоплук) – https://www.youtube.com/watch?v=3QeydcNSSfY&list=PL_3Py
201lWsjHTy0kck6zRB5bJauikvlA&index=7; Груйчо Дочев (Тракия) – https://www.youtube.
com/watch?v=bpRw5D2UTyQ; Георги Чилингиров (Родопи) – https://www.youtube.com/
watch?v=gWDSdb--l2Y; Борис Машалов (Северна България) – https://www.youtube.com/
watch?v=8g4D6rL0Q5M; Манол Михайлов (Странджа) – https://www.youtube.com/watch
?v=kuesgDR6M08&list=RDkuesgDR6M08&start_radio=1&t=6; Костадин Гугов (Пиринска
област) – https://www.youtube.com/watch?v=5_eoUinLblk и др. (25.03.2020).
42
Илия Аргиров от ФА „Пирин“, Димитър Димитров от Северняшкия ансамбъл за
народни песни и танци и др.
43
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=XCHC1TmYTQ8; https://www.youtube.com/
watch?v=wKlXZorL26I (25.03.2020).
44
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=PC-KlMqjq7Q (25.03.2020).
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съборите надпявания („Копривщица“, „Пирин пее“) и системата „Живи човешки съкровища“. Използвам думата псевдо, тъй като, колкото и да е близко до
традицията като звучене, женското пеене на посочените форуми е извадено от
естествените условия и поставено на сцена, което променя някои от неговите
характеристики. Още нещо, на сцената на съборите с цел по-точно пресъздаване на старината много от обредните и другите песни са изпети от възрастни
жени – лазарски песни, надпяване на китки и пръстени, сватбени песни от момините дружки и др. Разбира се, жените изпълняват великолепно архаичните
елементи на пеенето, но все пак това не са момински гласове и тембърът във
всички случаи е различен. От друга страна, когато на такива форуми се представят млади изпълнителки (обикновено внучки), традицията е ощетена от други
стилистични компоненти – орнаментика (най-трудна за пресъздаване от страна
на младите), говорни различия (диалект, произнасяне на звука „л“ като „уъ“) и
др. Трудно е да се открои някой надежден критерий за разпознаването на найблизко до традицията пеене, но може да се каже, че все пак възрастните жени по
съборите пеят сравнително най-вярно като традиционна практика. Или с други
думи – младите изпълнителки пеят или много различно от старината, или са
професионално обучени във фолклорните училища и паралелки (което води до
същия негативен резултат)45.
Поначало професионалната практика на фолклорна основа бележи „нов
прочит“ на фолклорната традиция в пеенето. Възникнало в началото на ХХ в.
от концертните групи за народна музика, участието на народните певици/певци
в програмите на БНР и записите на народни песни на грамофонни плочи (Кауф
ман, Пейчева 2004: 46), професионалното пеене добива най-голямо значение в
концертния живот на България в „епохата“46 на ансамблите за народна музика
и танци. Идеята при професионалното изпълнение на фолклорна основа е да се
пресъздава фолклорната традиция или, както повечето дейци в това поприще
казват, „да развият“ фолклора (Братанова 2017). Тези намерения, колкото и да
са добри, се превръщат в „разрушители“ на същата тази традиция поради много субективни и обективни обстоятелства. Всъщност проблемът не се състои в
това, че някои творци (талантливи или не) боравят свободно с традиционното
пеене, а в проникването на тези „иновации“ в самодейността, която поначало
би следвало да борави със собствените си местни фолклорни песни и танци.
Това става заради високия престиж на професионалното пеене в очите на самодейците и те се стараят да ги копират47, а не да запазят собствената си локална
идентичност в това отношение.

45
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=GV8Yt_jw_1o – възрастни жени; https://
www.youtube.com/watch?v=ySc5rIyOa6A – млади момичета.
46
От 1951 г., когато се създава ансамбълът на Филип Кутев, до сега.
47
Самодейците копират репертоар (в който е характерно акордовото многогласие),
също така копират наименованията на различните вокални състави – хор, квартет, трио и
др. под. Вж. https://www.youtube.com/watch?v=y8jmWCYd3eE
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Пъстрата картина на вариантите във фолклорното пеене се допълва и от
старанието на професионалните певци да имитират „автентично пеене“48. Създадено е мнение в средите на професионалните изпълнители, че ако се пее със
съпровод само на един инструмент, това е „автентично“, т.е. близо да фолклорната традиция. Нещо повече – определени са инструментите, които могат да
съпровождат пеенето в различните фолклорни области, например в Тракия –
кавал, в Шоплука – гъдулка, в Пиринския край – тамбура, в Родопите – каба
гайда и т.н.49
Някои изводи
 Проявите, в които се журира, са изключително разнообразни по формат,
ниво и критерии.
 Необходимо е да се поощряват тези прояви, в които има място старинният пласт на българския музикален фолклор.
 Последният е много рядко срещан и са необходими „експертно ухо“ и
познания, за да бъде открит и поощрен.
 „Бръснарските терци“ имат своето място в съвременността, но не бива
да им се позволява да изместят и загубят старото.
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ОБЩНОСТИ И ЕКСПЕРТИ В ОПАЗВАНЕТО
НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО –
ПРИМЕРЪТ НА СУРВА В ПЕРНИШКО*
Милена Любенова

Ключови думи: нематериално културно наследство, общности,
експерти, неправителствени организации

Конвенция 20031
Според Конвенция 2003 общностите трябва да имат централна роля както в
идентифицирането на нематериалното културно наследство, така и при прилагането на предложените мерки за опазване (чл. 15)2. Същевременно всяка държава е длъжна да приема обща политика, насочена към повишаване ролята на
нематериалното културно наследство в обществото; да определя или създава
един или няколко компетентни органа за опазване на нематериалното културно наследство, което съществува на нейна територия; да насърчава научните
изследвания и разработването на научноизследователските методологии с цел
ефективното му опазване; да насърчава създаването или укрепването на институции за подготовка на кадри в областта на управлението на това наследство;
да създава институции за документиране на нематериалното културно наследство и да улеснява достъпа до тях (чл. 13). Всяка държава трябва да се стреми
да използва всички целесъобразни средства за създаване на програми за образование; да създава специални програми за обучение и подготовка на кадри в
рамките на съответните общности и групи; да се стреми да укрепва кадровия
потенциал в областта на опазването на нематериалното културно наследство,

* Текстът е подготвен в рамките на работата по проекта „Опазване на културното
наследство – анализи, документи, практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“,
договор № ДН 09/17 от 16.12.2016 г.
1
Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство е
приета на 32-рата сесия на Генералната конференция, проведена в Париж през 2003 г. Вж.
https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf (15.02.2020 г.).
2
В рамките на своята дейност по опазване на нематериалното културно наследство
всяка държава-страна следва да се стреми да осигури по възможност най-широко участие
на общности, групи, а в отделни случаи на отделни лица, които се занимават със създаване, съхранение и предаване на това наследство, като се стреми да осигури тяхното активно
участие в управлението на това наследство (https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.
pdf) (15.02.2020 г.).
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свързани по-специално с въпросите на управлението и научните изследвания;
да стимулира неформалните способи за предаване на знанията; да информира
обществеността за опасностите, които заплашват това наследство (чл. 14).
Всички тези насоки, заложени в Конвенция 2003, предполагат и много тясно сътрудничество между различните актьори, които работят в полето, свързано с опазването на нематериалното културно наследство – общности, групи и
лица; национални и локални институции; правителствени и неправителствени
организации.
Българският опит
След повече от десетилетие работа на България по Конвенция 2003 и десетгодишното функциониране на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ се затвърди мнението на специалистите и участниците в
процесите, че взаимодействието между общностите и експертите в опазването
на нематериалното културно наследство е изключително важен момент в съвременните реалности3. Все по-често се дискутира необходимостта от сътрудничество, което условно може да бъде разделено на две равнища: от една страна,
сътрудничеството между общности и експерти на локално ниво, а от друга,
между общностите и специалистите в различните региони на страната с
експертите на национално ниво. Проблематиката е дискутирана и в научни
публикации, посветени на опазването на нематериалното културно наследство
в България (Ганева-Райчева 2013: 20; Ivanova 2016; Stanoeva 2016).
Опитът, свързан с Националната система „Живи човешки съкровища –
България“, дава редица примери за постигане на добри резултати в работата
по опазване на нематериалното културно наследство, когато е налице такъв тип
сътрудничество. От друга страна, са факт и примери, които са съпроводени с
проблематичност, която понякога е породена именно поради липсата на такъв
тип взаимодействие.
Ролята на различните институции, организации и съответните експерти,
които ги представляват, е значима най-вече при идентифицирането и проучването (документиране, изследване и съхранение) на наследството, както и за разширяване на възможностите за неговата видимост в обществото. Включването
на експерти от изследователските институти е важен фактор, тъй като те имат
„водеща роля за идентификацията на елементите, тяхното описание и анализ,
оказване на подкрепа на общностите за поддържане на жизнеността на нематериалното културно наследство, като медиатори между правителствените структури и самите общности“ (Хачерян-Налбантян 2018: 26).

3
Активна е работата, свързана с Конвенция 2003, на членовете на Експертния съвет
по нематериално културно наследство при ИЕФЕМ–БАН.

183

Примерът на обичая Сурва в Пернишко
Акцент в настоящия текст е примерът с опазването на маскарадната традиция в Пернишкия регион и конкретно продължителната работа и сътрудничеството между общностите и експертите в съхраняването и популяризирането
на обичая Сурва4, който е един от значимите елементи в локалната култура на
десетки селища в Средна Западна България. Маскарадните игри са жива практика в над 50 селища в региона, където сурвакарската традиция се поддържа в
настоящето и се предава на следващите поколения (ил. 1).
Работата на специалистите в Пернишко, свързана с опазване жизнеността
на обичая, е факт още от 60-те години на ХХ век. В този период са налице активни миграционни процеси на населението от селата към гр. Перник, който
се утвърждава като значим индустриален център на страната. Според местните
експерти важен фактор в поддържането на сурвакарските игри като жива практика в селищата в Пернишко се смята организираният през 1966 г. Национален
фестивал на кукерите и сурвакарите в гр. Перник (Мановa 2012: 15–16), който с
годините се утвърждава като значимо културно събитие в община Перник, а от
1985 г. получава статут на международен фестивал5 (Георгиев 2017). В този диа

Ил. 1. Сурва в с. Зидарци, Пернишко, сн. Милена Любенова, 2020 г.

4
Сред селищните общности в Пернишкия регион се използват и локалните варианти
на именование на обичая: Сурова или Сирова.
5
Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – гр. Перник.
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пазон (повече от 50 години) взаимодействието между общностите и експертите
е факт и е част от културната политика, провеждана в региона. Целта е била,
от една страна, да се съхрани жизнеността на локалната културна традиция в
селищата, а от друга, да се утвърди и развие фестивалът като културно събитие
в града – с национално и международно значение. През всичките години взаимодействието между специалистите в региона и локалните общности може да
се проследи и в двете посоки: от експертите към общностите и от общностите
към експертите.
Натрупаният опит през десетилетията безспорно допринася съвместната
работа между общностите и специалистите да продължава и в съвременността
в дейностите, свързани с прилагането на Конвенция 2003 и в съответствие с
културните политики на България по опазването на нематериалното културно
наследство.
През 2012 г. в гр. Перник беше подготвена кандидатурата на обичая Сурва
за участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България“.
Номинацията включва 31 селища от Пернишка област, носители на маскарадната традиция, които са дали предварителното си информирано съгласие да
участват в Националната система. В резултат на участието в тази селекция елементът беше избран първо на регионално, а след това на национално ниво и
същата година беше вписан в Националната представителна листа на елементи
на нематериалното културно наследство6.
Реализирането на инициативата за включване на маскарада от целия регион в една кандидатура и подготовката на досието „Народният празник Сурова в
Пернишко“ са резултат от активното взаимодействие между местните експерти
и общностите, като в случая беше важна ролята на специалистите в процеса за
подготвянето на такъв тип кандидатура. Досието беше изработено от Регио
налния исторически музей – Перник със съдействие на експерти от РЕКИЦ –
Перник, отдел „Култура“ към община Перник, представители на читалищата в
селата в Пернишка област.
Експертното участие в подготовката на кандидатурата в случая е от важно значение най-вече с оглед спецификата на елемента, а именно включването на десетки селища в Пернишка област, които го практикуват. Това вероятно
е било и причина елементът да бъде предложен за участие в Националната
система чак на третата проведена селекция, след стартирането на програмата през 2008 г. Изчакването е свързано и с обмисляне на начина как да бъде
подготвена кандидатурата. В началото стоеше и въпросът, който се задаваше
на локално ниво – възможно ли е и как ще се изработи такъв тип кандидатура. Съществен момент в случая е и необходимостта от достатъчно време
при подготовката на документацията с оглед събирането и представянето на
информация от десетки селища.

6

https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=12 (15.02.2020 г.).

185

Именно на това равнище, при самото изработване на кандидатурата, от изключително значение е експертната помощ. В резултат на добре подготвеното
досие последва и вписването на обичая в Националната листа на елементи на
нематериалното културно наследство. До момента кандидатурата на Сурва все
още е единствената, участвала в Националната система, която представя един
елемент, характерен за цял регион на територията на страната.
Три години по-късно (2015 г.) Сурва беше вписана и в Представителната
листа на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО)7. В
случая взаимодействието между общностите и експертите отново беше от изключително значение при реализирането на кандидатурата, като в конкретната
ситуация много важно беше сътрудничеството и между експертите на локално
и национално ниво8. За участието в тази кандидатура се увеличи и броят на
селищата от региона, които изразиха своето съгласие да се включат в предлаганата номинация (41 сурвакарски групи).
Активната работа в Пернишко, свързана с опазването на маскарадната
традиция в региона, продължи и през следващите години, след вписването на
елемента в Представителната листа на нематериалното културно наследство на
човечеството.
Дейности в областта на неправителствения сектор
Според Оперативните директиви за прилагане на Конвенция 2003 неправителствените организации (НПО), експертите, експертните центрове и изследователските институти играят жизненоважна роля в опазването на нематериалното културно наследство. В Трета глава от директивите се казва, че държавите
– страни по споразумението, трябва да гарантират участието на общностите,
които са носители на нематериално културно наследство, и следва да включват
гражданското общество в прилагането на конвенцията на национално и международно ниво9. На национално ниво държавите-страни трябва да поощряват
участието на НПО в своите усилия за защита, особено в идентифицирането и
дефинирането на нематериалното културно наследство, тъй като тези организации често са в най-добра позиция да работят директно с общностите10.
Различните актьори на локално и на национално ниво, които се ангажират
с опазването на нематериалното културно наследство, имат своята роля в този

7
https://ich.unesco.org/en/RL/surova-folk-feast-in-pernik-region-00968?fbclid=IwAR34TSU_rEObfmSBpcP5WAPBIdW9hlhX_flItuDUyDjVgHJUPQoGlIim4o (15.02.2020 г.).
8
Експертите, пряко ангажирани в изработването на кандидатурата, бяха доц. д-р
Ваня Матеева, д-р Милена Любенова, д-р Иглика Мишкова (ИЕФЕМ–БАН) и Цветана
Манова (етнолог от гр. Перник). На локално ниво експертно съдействие беше оказано от
РИМ – Перник, РЕКИЦ – Перник и отдел „Култура“ към община Перник.
9
https://ich.unesco.org/en/directives (15.02.2020 г.).
10
https://ich.unesco.org/en/ngo-centers-and-research-00329#ngos-and-the-2003-convention)
(15.02.2020 г.).
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процес (Ivanova 2016: 73–81; Stanoeva 2016: 179–192). Както беше подчертано,
най-значима и същностна е ролята на общностите, които се грижат за опазването на собственото си културно наследство. На практика реалното опазване на
нематериалното културно наследство е там, където то се практикува (Stanoeva
2016: 181). Наред с това важен фактор в тези процеси са ангажиментите както
на държавните институции (национални, регионални, локални), така и на неправителствените организации. Структурите от гражданския сектор имат важна роля и могат да сътрудничат на държавата, на местната власт, на общностите и на експертите във всички аспекти на опазване на нематериалното културно
наследство11. Повечето от тези организации работят на проектен принцип, но
търсят устойчивост в работата си именно чрез взаимодействие с държавни институции, научни институти и носители на нематериални културни ценности
(Хачерян-Налбантян 2018: 26).
Както беше подчертано, съществен момент в опазването на наследството е именно взаимодействието между общностите и различните институции и
организации, респективно и експертите. Сътрудничеството обаче трябва да се
базира на принципите, че „всички взаимодействия с тези общности трябва да
се основават на прозрачност на цялостния процес на сътрудничество, диалог,
преговори и консултации, за които задължително трябва да има свободно, предварително информирано съгласие“ (Ivanova 2016: 74).
До вписването на Сурва в Представителния списък на нематериалното
културно наследство на човечеството наред с общностите и техните локални
културни центрове, които ги представляват (включително и сурвакарски сдружения12), съществена е и ролята на различните институции на територията в
област Перник: Регионалния исторически музей, РЕКИЦ, отдел „Култура“ към
община Перник и др.
Сдружение „Локално наследство“ – гр. Перник
През 2016 г. в гр. Перник беше инициирано създаването на неправителствена организация, която да работи в сферата на опазването на културното наследство (материално и нематериално) в региона и със специално внимание
към елемента Сурва. Една част от хората, подели инициативата, в изминалите
години и десетилетия са участвали като експерти към културните институции в
града, взели са активно участие по време на изработването на двете кандидату-

11
Повече за ролята на неправителствените организации в опазването на нематериалното културно наследство вж. Kwang Hee Kim 2014: 53–65; Babić 2015: 27–34; Lancere,
Vaivade 2017: 100–111; Sousa, Refólio 2018.
12
В селищата, носители на маскарадната традиция, наред с читалищата функционират и сдружения, регистрирани като юридически лица, т.нар. сурвакарски сдружения, или
такива, които са регистрирани с по-широк периметър на дейности, свързани с опазването
на локалното културно наследство.
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ри на обичая (за националната и за световната листа) и те бяха сред двигателите
за осъществяването на инициативата за създаването на сдружение с нестопанска цел. От друга страна, към каузата се ангажираха и по-млади хора с различна
професионална подготовка, които изразиха желание да работят в тази сфера.
Така през 2016 г. беше регистрирано Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“ в гр. Перник13. Инициативата беше подета на местно ниво, а
всички учредители на новосъздадената структура имаха отношение към опазването на елемента Сурва (като експерти или като желаещи да работят в тази
сфера).
След регистрацията на неправителствената организация реализирането на
първите по-мащабни дейности естествено беше свързано и със Сурва. Една от
основните задачи, които си постави сдружението, беше да продължи системната работа по събиране на информация за обичая в селищата и неговото документиране в естествената му среда. Обсъдена беше и възможността за създаване на архивна сбирка към сдружението.
Първите инициативи, които реализира СНЦ „Локално наследство“:
През 2017 г. сдружението се включи в Европейските дни на наследството,
координирани от Министерството на културата на Република България, с об-

Ил. 2. Ателие за сурвакарски маски, сн. Александър Атанасов, 2019 г.
13
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Решение № 101 от 22.11.2016 г. на Пернишкия окръжен съд.

разователна инициатива за деца на тема „Да опознаем билките в природата“. В
инициативата партньори на сдружението бяха НЧ „Пробуда – 1935“, кв. Бела
вода, гр. Перник, и НЧ „Отец Паисий – 1928“, с. Витановци, област Перник14.
В началото на 2019 г. сдружението реализира инициатива, подкрепена от
Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Организирани бяха ателиета за
изработване на сурвакарски маски в навечерието на празника Сурва в Пернишкия регион, като целта беше да се демонстрира начинът на изработване на маските сред деца и младежи от селище, за което маскарадната традиция е жива
практика, както и сред деца и младежи от градска среда. Технологията по изработването на маските беше представена от носител на маскарадната традиция в
Пернишкия регион. Ателиетата се проведоха в рамките на няколко дни в НГПИ
„Св. Лука“, гр. София, и в ОУ „Иван Вазов“, с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник15 (ил. 2). Изработени бяха 15 маски от естествени материали, които бяха
представени в изложбата „Среща със Сурова“, организирана в партньорство с
НЧ „Нови хоризонти 2009“ в гр. Перник. Изложбата беше популяризирана сред
широката общественост чрез електронните медии16.
През 2018 г. Сдружение „Локално наследство“ стартира реализирането на
проект към Националния фонд „Култура“ със заглавие „Популяризиране на
обичая Сурва чрез интерактивна интернет страница“17, чиято продължителност
беше една година18.
Целта на проекта беше да се представи в интернет един от значимите елементи на нематериалното културно наследство в Пернишкия регион, а именно
празникът Сурва, да се подобри достъпът до информация за обичая сред широк

https://www.facebook.com/EHDBulgaria/photos/a.1225973934102062/1641347805898
004/?type=3&theater
(15.02.2020г.); https://www.facebook.com/114771855863517/photos/pcb.1150307725042
92/115030339171002/?type=3&theater (15.02.2020 г.);
https://www.facebook.com/114771855863517/photos/pcb.116143992392970/116137962
393573/?type=3&theater (15.02.2020);
15
http://lokalnonasledstvo.com/atelieta-za-izrabotvane-na-survakarski-maski/; http://
www.unesco-centerbg.org/2019/01/09/ателиета-за-изработване-на-сурвакарс/?fbclid=IwAR
2BaqAB3S5y8flxLckxa6Tg91-qb7BbSEi4_ViUQvgPOOVAt25GapMCb_4 (15.02.2020 г.).
16
http://lokalnonasledstvo.com/otkrivane-na-izlozhba-sreshta-sas-surova/; (15.02.2020 г.);
https://www.facebook.com/114771855863517/photos/pcb.284355255571842/284353112
238723/?type=3&theater (15.02.2020 г.).
17
Договор № 118-N – 19 от 01.06.2018 г.
18
http://lokalnonasledstvo.com/populyarizirane-na-obitchaya-surva-tchrez-i/ (15.02.2020 г.);
http://lokalnonasledstvo.com/116/ (15.02.2020 г.);
http://lokalnonasledstvo.com/nablyudenie-i-dokumentirane-na-maskar/ (15.02.2020 г.);
http://lokalnonasledstvo.com/predstavyane-na-rezultatite-po-proekt-v-populyariziranena-obitchaya-surva-tchrez-interaktivna-internet-stranitsav-finansiran-ot-natsionalen-fond-kultura-2/ (15.02.2020 г.).
14
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Ил. 3. Теренна работа на сдружение „Локално наследство“, сн. Милена Любенова, 2019 г.

кръг ползватели във виртуалното пространство, като се създаде мултимедиен
продукт, чрез който да бъдат представени всички сурвакарски групи в региона в
една обща платформа, където те да бъдат презентирани чрез текстова информация (на български и на английски език), както и чрез фото- и видеоматериали.
Целеше се разширяването на възможностите за видимостта на елемента – на
национално и международно равнище, като информацията да бъде представена
в синтезиран и популярен вид.
Основните дейности, заложени в проекта, бяха свързани с работа в архиви, теренна работа, изграждане и попълване на интерактивния сайт. Направени
бяха интервюта и наблюдения на празника в селищата, съхранили маскарадната традиция (ил. 3). Събран беше аудио-визуален материал (снимки, аудиои видеозаписи). Използвани бяха и архивни документи (интервюта, снимки и
видеозаписи) от Регионалния исторически музей, Държавния архив в Перник
и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Събраната информация беше обработена, подготвени бяха текстове със съответен
превод на английски език, подбран беше визуален материал.
На уебсайта19 е представена информация за обичая Сурва в Пернишко,
свързана както с традиционните характеристики на маскарада, така и със съ19
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https://survakari.com/

временните проявления на празника. Изведени са основните персонажи, които
са характерни за зимните игри с маски в региона. Представени са и всички
сурвакарски групи в Пернишко, като систематизацията им е по селища на принципа на общинските териториални единици (ил. 4). Маскарадната традиция в
съвременността е жива практика в пет общини на Пернишка област – Брезник,
Земен, Ковачевци, Перник и Радомир.
Всяка сурвакарска група е представена чрез текст, фото- и видеоматериали.
Текстовете са резултат от интервюта, проведени в селищата, както и на базата
на архивни документи. Те представят информация за битуването на обичая в
традиционната култура, както и за практикуването му в съвременността. Интервюирани са участници в сурвакарските игри от различни поколения; сурвакари с определени роли в маскарада – болюбашии (водачи на групите), „невести“, „младоженци“, „попове“, звънчари; домакини/стопани (членове на локалната общност, които посрещат маскираните в домовете си); представители
на селищата, които имат ръководни и организационни функции в общността и
същевременно имат и роля в живота на сурвакарските групи.
Визуалните материали представят маскарада в селищата чрез архивни
снимки и видеоматериали. Част от снимките дават сведения за празнуването
на Сурва преди десетилетия. Те са предоставени за сайта от самите носители
на маскарадната традиция, а също така бяха подбрани и черно-бели снимки,
които се съхраняват в Държавния архив – Перник. Видеозаписите са документирани през последните години и представят съвременното състояние на сурвакарските игри в региона. Към всяко селище, на което сурвакарската група има
страница във фейсбук, е даден линк към страницата, където може да се видят
допълнителни фото- и видеоматериали, които са споделени от сурвакарите и
представителите на локалните общности.

Ил. 4. Сайтът на сурвакарските групи в Пернишко
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В сайта също така е систематизирана и представена информация, свързана
с участието на маскарадните групи в различни фестивали в страната и в чужбина. Отделено е място и за работата на България по Конвенция 2003, за участието на Сурва в Националната система „Живи човешки съкровища – България“
през 2012 г. и вписването на елемента в списъците (национален и световен) на
нематериалното културно наследство.
Сред важните цели на проекта, който реализира сдружението, е чрез
работата по изграждането на сайта да се събере корпус от различни типове
документи, които свидетелстват за миналото и съвременното състояние на
празника Сурва в Пернишко – аудио-, видеозаписи, снимки и документи на
хартиен носител. В резултат ще се създаде архивна сбирка, която ще може
да се използва и в бъдеще за изследователски и популяризаторски цели. От
друга страна, важна задача на сдружението е събирателската работа да продължи и сайтът да се поддържа и попълва с нова информация и в бъдеще.
Изграждането на интернет страницата изигра своята положителна роля,
свързана със събирането на информация, като представители от различни
сурвакарски групи и селищните общности продължават да предоставят допълнителна информация – предимно снимки и различни сведения за маскарадните групи. Целта на уебсайта е освен да разшири видимостта на значимата за Пернишкия регион културна традиция, също така да подпомогне
обратната връзка с общностите, които да продължават и в бъдеще да играят
активна роля в опазването на локалното нематериално културно наследство
– да го предават на следващите поколения, да се включват в дейности, свързани с неговото съхраняване (проучване и документиране), както и с неговото популяризиране.
Заключение
Процесите, свързани с опазването на нематериалното културно наследство, обхващат целия спектър от активности – от поддържането жизнеността на
елементите на локалната култура, тяхното проучване и документиране, до трайното съхраняване на традиционното знание в архивни сбирки и създаването на
условия за разширяване на възможностите за неговата видимост. На практика
местните общности участват във всички етапи по опазването: поддържане жизнеността на традиционните знания, умения и практики; осигуряване на тяхната
трансмисия на следващите поколения; събирателска работа и документиране на
наследството (аудио-, фото- и видеодокументиране); съхраняване на събраната
информация в архивни сбирки; популяризиране на местните културни традиции (Любенова 2017: 132–139).
В дейностите, свързани с опазването на нематериалното културно наследство, значим фактор са сътрудничеството и диалогът между общностите и
експертите (на местно и национално ниво). Важно е взаимодействието между
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локалните културни средища, националните институции, както и неправителствените организации20, които работят в сферата на опазването на този тип наследство. Съвместната работа и доверието между различните актьори, които
се включват в процесите, свързани с опазването на нематериалното културно
наследство, може да дадат добри резултати, когато има диалог, разбиране и синхрон в работата. В условията на глобализиращия се свят и масовата миграция
на населението през последните десетилетия тези усилия са и ще продължават
да бъдат важен фактор за опазване на все още жизнените елементи от традиционната култура на локалните общности и предаването им на следващите поколения.
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Communities and Experts in Safeguarding Intangible
Cultural Heritage – the Example of Surva in Pernik Region
Milena Lyubenova
Summary: The focus of the text is the collaboration between communities and
experts (at national and local level) in sаfeguarding of the intangible cultural heritage.
The analysis is based on the experience of researchers from the Institute of Ethnology
and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS in the activities after ratification
by Bulgaria of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
of UNESCO and the functioning of the National System “Living Human Treasures –
Bulgaria”. An emphasis in the text is the example of cooperation between communities
and experts in safeguarding of the masquerade tradition in the Pernik region, as well as
in expanding the visibility of the element at national and international level. The role
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of the expertise in different institutions (national and local) is examined, as well as the
involvement in the processes of safeguarding of the intangible cultural heritage of the
non-governmental sector in the region.
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organizations
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ГРУПИТЕ ЗА ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ КАТО НОСИТЕЛИ
НА НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Галина Луканова
Ключови думи: нематериално културно наследство, фолклорно пеене, групи за фолклорно пеене

Съгласно член 2.2б на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. (Конвенция 2003) една от областите на
проявление на нематериалното културно наследство е художественото изпълнителско изкуство. У нас като носители на групово изпълнявани песни, танци
и ритуали се открояват т.нар. групи за фолклорно пеене. Техни изяви могат да
се проследят по време на представянето им на фестивали, чествания, концерти.
„Живи човешки съкровища – България“ е проект, разработен в Института
за фолклор при БАН (след 2010 г. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей) с участието на Министерството на културата, Дирекция „Регионални културни политики“. Чрез него (превърнал се впоследствие в Национална система) се цели да се насърчават носителите на нематериалното културно
наследство да практикуват дейностите и да предават своите познания и умения
на следващите поколения. Националната система „Живи човешки съкровища –
България“ стартира през 2008 г., а провеждането ѝ води до вписване на елементи
на нематериалното културно наследство в Националната представителна листа.
На 25 ноември 2005 г. е обявено включването в списъка на „Световни шедьоври на устното и нематериалното културно наследство“ на българската кандидатура „Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали от региона
Шоплука“ (през 2008 г. тази кандидатура заедно с целия списък на „шедьоврите“ е припозната като част от Световната представителна листа на елементи на
нематериалното културно наследство) – световно признание за архаичния шопски двуглас. От 2008 г. редица групи, при които присъства фолклорно пеене,
са влезли в Националната представителна листа на нематериалното културно
наследство – България1.
1
Фолклорен ансамбъл „Момин проход“ с проекта „Традиционна василишка сватба“
и Група за автентично пеене от Неделино с проекта „Двугласното пеене в град Неделино“
през 2008 г.; Група за изворен фолклор и обичаи от село Юпер с проекта „Срещнали са
два буенеца – питали са“; Група за автентичен фолклор от село Кошов с проекта „Маскарадна игра Джамал“; Група за изворен фолклор от село Баня с проекта „Пролетни хора
на песен“; Женска група на високо пеене и Детска група на високо пеене от село Сатовча
с проекта „Песента – минало, настояще и бъдеще“ през 2010 г.; Група „Добърски баби“
с проекта „Добърски баби – пазители на традиционния обред „Водици“ през 2012 г.; Ансамбъл за автентичен фолклор „Староселци“ с проекта „Лазаруване в село Старо село – от
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В традиционната култура пеенето, танцът, словото и обредността са неразривно свързани. Днес често някой от елементите се представя самостоятелно в
концертен формат на сцена. Популярни са както индивидуални изпълнители,
така и групите за „изворен фолклор“ и групите за обработена музика на фолк
лорна основа.
Именно тук, при пеенето, много ясно личи преплитането между старо и
ново, традиционно и обработено. Масова практика е певческите фолклорни
групи да функционират към читалищата и към пенсионерските клубове в страната. При една справка в изследван от мен регион (гр. Бургас и околните селища) изброих десетки състави, много от тях претендиращи да изпълняват „старинна“, „традиционна“, „автентична“ музика.
Кога обаче можем да приемаме една музика за традиционна? Поставянето
на селската фолклорна музика на сцена вече я превръща в друга музика. Както
пише Лозанка Пейчева, „тя вече не е неразличим фрагмент от синкретичен
предмодерен ритуален, трудов или празничен комплекс, тя е трансформирана
в обособен модерен сценичен продукт“ (Пейчева 2008: 191). Една от новите
функции и характерни белези, които придобива фолклорът през ХХ в., е неговото изваждане на сцената (Мицева 2002: 336). Така тази музика започва да
функционира по различен начин, като сценично изкуство, подчиняващо се на
други правила. Започват и нейното художествено претворяване и многогласно
обработване.
Според изследователя Тодор Джиджев стремежът на композиторите, работещи в жанра на обработената фолклорна песен, да създадат творби с ярко
народностно звучене е създал у мнозина убеждението, че обработените народни песни развиват фолклора и го издигат на по-високо ниво в художествено
отношение. Обработването на фолклорна музика обаче не е фолклор, а авторско
произведение, принадлежащо към друга социална и художествена сфера (Джиджев 2009: 169–170).
Част от функциониращите певчески групи изпълняват авторска многогласно обработена музика. В тези случаи те са наясно, че са изпълнители на композиторски творби. Възприемат своята работа като художествена дейност, обикновено певците са нотно грамотни, ръководени от диригент, използват хорови
партитури.
Други от групите пеят само едногласна музика – със или без съпровод. Найчесто са любители, заучават песните по слух, без да използват нотни партитури.
Любопитно е тяхното отношение към дейността им. От ключово значение е
откъде събират своя певчески репертоар и дали включват ритуални действия в
векове на векове“ през 2014 г.; Група за автентичен фолклор от село Козичино с проекта „Еркечкото лазаруване: живата традиция“, проектът „Песни и хора на мегдана в село
Кипра“, Мъжка певческа фолклорна група към ансамбъл „Овчарска песен“, село Дорково с проекта „Многогласно женско/мъжко пеене със съпровод на тамбури“ през 2016 г.
– Представителен списък с елементи на нематериалното културно наследство – https://
bulgariaich.com/?act=content&rec=2 (посетена на 15.10.2019 г.).
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изпълненията си. В отделни случаи изпълняваните песни са съхранени от участ
ници в групата, предавани от по-възрастни на по-млади в семейството. Това е
традиционният път, по който е достигнало до нас народното песенно творчество. Много често обаче като репертоар се изпълняват песни на популярни певци
на фолклорна музика, записани и звучащи в публичното пространство. Така за
коректив при изпълнението на групата се използват именно тези записи. По мои
наблюдения у много от участниците в групите съществува неправилното убеждение, че щом една песен се изпълнява едногласно (за разлика от обработките
на многогласните хорове), това е достатъчно условие песента да е традиционна
и автентична, съответно и групата е носител на „старо“ и „изворен фолклор“.
Във фокуса на вниманието на изследователите на нематериално културно
наследство са онези групи, които са запазили максимално синкретичността –
песен, танц и музикален съпровод като неотделима част от обредно действие.
Такива са групите, вписани в Националната представителна листа по Националната система „Живи човешки съкровища – България“. При тях е налице условието за предаване на традицията от по-възрастни на по-млади, въпреки че
функционират най-често към някое читалище. За представянията си издирват
стари носии, стараят се да съхранят стари материални предмети от бита. Макар
и представено на сцена, пеенето е част от ритуалните обредни действия. Участ
ниците в такива групи са с разбирането, че изпълняват мисия и че са пазители
на старина, която трябва да предадат на следващите поколения. „Нека (тия песни) идат от уста на уста“, казва баба Линка Гергова от село Бистрица (Форсайт 1996: 22); „Щом се пеят тези стари песни, това означава, че имат здрави
корени. Те трябва да се разучават от по-младите“, казва Иванка Карталова от
село Сатовча (Селяшки 2012: 44).
Според мен специално внимание заслужават и още един вид групи, които
не попадат във фокуса на внимание на изследователите. Често участниците в
тях възприемат своето пеене за традиционно и за съхранена старина, без това
винаги да е така. Силно развита и демонстрирана е патриотичната нагласа на
участниците. Определям ги като групи от пеещи хора, обединени от патриотични стремежи. За мен са интересен изследователски обект, който може да отведе
в различни полета на изследване – съхранение на традиции, приемственост,
социално общуване, пеенето като обединяващ хората фактор и др. Като пример
ще посоча фолклорната група „Тракийска памет“, или както те се определят –
Група за автентичен странджанско-тракийски фолклор „Тракийска памет“ към
Сдружение „Пенсионерски клуб – пристанище Бургас“ (ил. 1).
Ръководител на фолклорна група „Тракийска памет“ е Стоя Янчева – родолюбец, радетел за запазването на историята на Странджа и на тракийското движение. Родена е в село Ясна поляна, пенсионирана учителка по биология, секретар на пенсионерския клуб при пристанище Бургас. Нарича Странджа планина „родна“, „магична“, „героична“, а също „много обична“. Определя себе си
като любител на фолклора, който участва във фолклорната история на родния
си край, откакто се помни. Инициатор е за сформирането на групата през 2017 г.
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Ил. 1. Фолклорна група „Тракийска памет“ към Сдружение „Пенсионерски клуб –
пристанище Бургас“ – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212442713541423&
set=t.100000138387351&type=3&theater (2019 г.)

Цел, която са си поставили членовете на Клуба на пенсионера при пристанище Бургас, е да бъдат издирени и съхранени странджански песни заедно
с тяхната история. Подготвили са специален битов кът, където са поставени
предмети, използвани от предците им. Най-възрастният член на клуба е Никола
Мечев, роден на 1 август 1918 г. (към 2019 г. навършени 101 години). Десетина
души са на възраст над 90 години. Всички те са интервюирани от Стоя Янчева
и от тях са записани песните, които помнят. Участници в женската фолклорна
група са членове на пенсионерския клуб, с малки изключения всички са родом
от района на Странджа. Издирват останали живи възрастни информатори по
селата. Обединени са около идеята да покажат живота и традициите, каквито
са били някога.
По време на разговора ми със Стоя Янчева2 тя сподели, че за нея при представянето на песни на сцена – фестивал или концерт, от първостепенна важност
е да се разкаже нещо за историята на Странджа и за историята на изпълняваната
песен. Смисълът на тракийските фестивали според нея не е да бъде оценено
само правилното пеене на групите, а да бъдат съхранени всички известни данни
за историята на създаването и записването на песните. По думите ѝ на фестивал
е важно да се покажат носиите, обичаите, традициите. Песните трябва да бъдат
2
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Интервю със Стоя Янчева, проведено на 8.08.2019 г. в гр. Бургас.

представени с целия си текст, а не само
с един или два от куплетите. В противен случай според нея във фокуса на
оценяването се поставят изпълнителските умения на участващите групи, а
не естеството на самите песни и динамиката на промяната, която може да се
проследи от цялостното изпълнение.
На 6 август 2019 г. присъствах на
концерт-честване, наречен „Преображение Господне в Странджа – 1903“,
посветен на 116 години от ИлинденскоПреображенското въстание, с организатори община Бургас, Военен клуб –
Бургас, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса в Бургас и Сдружение „Пенсионерски клуб – пристанище
Бургас“ (ил. 2). Събитието се проведе в
залата на ДНА – Бургас и беше обявено като фолклорен концерт-спектакъл.
В ролята на водещ и сценарист бе Стоя Ил. 2. Афиш за концерт честване,
посветен на 116 години от ИлинденскоЯнчева. Участваха фолклорна група
Преображенското въстание – https://
„Тракийска памет“ (изписана като Гру- www.facebook.com/photo.php?fbid=29136
па за автентичен фолклор „Тракийска 63191981598&set=t.1789077484&type=3
памет“), Мъжка фолклорна група „Ге&theater (2019 г.)
орги Павлов“, с. Бродилово, странджанските народни певци Костадин Михайлов, сестри Златка и Ирина Ставреви, Йорданка Ялъмова, Гинка Мъжгълова и фолклорен ансамбъл „Лукойл –
Нефтохимик“ с ръководител Марио Егов. Акцент в програмата бяха стиховете
на поетесата Елена Великова и емоционалните патриотични текстове, описващи събитията в Странджа планина преди 116 години, свързани с подготовката,
избухването и потушаването на въстанието. Публиката многократно ставаше
на крака, а своеобразна кулминация беше изнасянето на сцената на копие на
знамето на дружината от село Заберново, което през голяма част от концерта
остана в ръцете на 80-годишния Гради Диков, родом от същото село.
По думите на г-жа Янчева оригиналът на това знаме се съхранява в Националния исторически музей в София. Членовете на пенсионерския клуб към
пристанище Бургас и на фолклорната група сами събрали средства (около 200
лв.) и поръчали да бъде изработено негово точно копие. Сега то се пази като
светиня и е част от експозицията, организирана в клуба. Знамето беше част и от
тържествата на Петрова нива на 17 август 2019 г. (ил. 3).
Посещението ми в пенсионерския клуб към пристанище Бургас ден след
концерта, разговорите ми с г-жа Янчева и певици в групата, присъствието на
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тяхна репетиция, както и срещата ни
на Петрова нива по време на тържествата там разкриха пред мен силния патриотичен дух и огромното
желание на тези хора да предадат на
бъдещите поколения запазеното от
тях. Със сигурност тяхната събирателска и патриотична дейност няма
как да бъде разкрита единствено
при представянето им на един певчески фестивал (макар че съставът
е носител вече на немалко отличия).
Не мога да не се съглася с думите
на г-жа Янчева, че не това е най-важното и най-ценното при функционирането на подобни групи. Един
музикален специалист би обърнал
внимание на външните белези като
качество на ансамблово пеене и костюмите (при този състав – еднотипИл. 3. Стоя Янчева, председател на пенси- ни, наскоро ушити, стилизация на
онерския клуб при пристанище Бургас и ръ- народни носии). Истинската ценководител на фолклорната група, със спе- ност според мен е да бъдат изследциално изработеното копие на знамето на вани архивите, които са съхранили
дружината от село Заберново,
тези хора, записаните интервюта с
сн. Галина Луканова, 2019 г.
възрастни хора, случките от миналото, които разказват, вицовете на
специфичен диалект (успях да запиша няколко, когато присъствах на техните
сбирки), предметите, които са съхранили в импровизираните битови кътове,
всеки със своя собствена история, духът, който носят в себе си3. За мен това
е по-ценната част от нематериалното културно наследство, което тези групи
пазят. Роля на изследователите е да достигнат до този по-специфичен пласт от
тяхната дейност и да създадат възможност за неговото съхранение и предаване
на поколенията.

3
Когато попитах г-жа Янчева какво предстои, тя ми отговори по следния начин: „На
2 ноември, в събота, на войнишката Архангелова задушница, с жито и венец, облечени в странджанско-тракийските носии ще посетим войнишкото гробище в Ново село
– Северна Македония, за да почетем паметта на убитите български воини в защита
на националните ни идеали. Подобни събития са изключително важна част от нашата
дейност“ (разговор със Стоя Янчева, октомври 2019 г.).

202

ЛИТЕРАТУРА
Джиджев, Тодор 2009: Фолклор и съвременност. София: Съюз на българските
композитори – секция „Музиколози“.
Мицева, Евгения 2002: Тенденции в развитието на фолклора (Една гледна точка).
– Във: Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на Стефана
Стойкова. Съст. и ред. Стоянка Бояджиева, Доротея Добрева, Светла Петкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 331–338.
Пейчева, Лозанка 2008: Между селото и вселената: старата фолклорна музика
от България в новите времена. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Селяшки, Лъчезар (съст.) 2012: Песни „на високо“ от Долен и Сатовча. София:
Българска книжница.
Форсайт, Марта 1996: Слушай, щерко, и добре запомни… Песните и живота на
Линка Гекова Гергова от село Бистрица, Софийско. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Интернет източници
Конвенция 2003: Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО – https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf
Представителен списък с елементи на нематериалното културно наследство
– https://bulgariaich.com/?act=content&rec=2 (посетена на 15.10.2019 г.)

Folk Singing Groups as Bearers of Intangible Cultural Heritage
Galina Lukanova
Summary: According to Article 2.2.b. of the UNESCO Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 2003 (Convention 2003), one
of the areas of manifestation of intangible cultural heritage are the performing arts.
In Bulgaria, as bearers of group songs, dances and rituals, the so called folk singing
groups stand out. This paper traces the activities of some of these groups, their way of
functioning, as well as the selection of the repertoire they perform.
Keywords: intangible cultural heritage, folk singing, folk groups
Гл. ас. д-р Галина Луканова
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей –
Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
1113 София, БЪЛГАРИЯ
mgmusic@abv.bg

Assist. Prof. Galina Lukanova, PhD
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum –
Bulgarian Academy of Sciences
Acad. Georgi Bonchev Str., bl. 6
1113 Sofia, BULGARIA
mgmusic@abv.bg

203

РЕГИСТЪРЪТ: НАЧИН НА УПОТРЕБА
Мирена Станева

Ключови думи: регистър, нематериално културно наследство

През октомври 2003 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО приема Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003).
За изключително кратко време този документ е ратифициран от почти всички
държави по света и сe превръща в основен инструмент, определящ националните политики за опазване на нематериалното културно наследство (НКН) на
човечеството, допринасящо за изграждане на идентичност, насърчаване на креативността и културното многообразие. Конвенция 2003 определя мерките, които
всяка държава следва да предприеме, за да осигури жизнеността на НКН, като
това включва разработването на подходяща политика, определяне или създаване на компетентни органи, насърчаване на изследванията, приемане на целесъ
образни юридически, технически, административни и финансови мерки, както и развитие на образователни програми. От особено значение за опазването
на НКН са подготовката и създаването на регистри, което ясно е определено в
чл. 12: „За осигуряване на идентификацията с цел опазване всяка държава страна
в зависимост от съществуващата ситуация създава един или няколко регистъра
на нематериалното културно наследство на нейна територия. Тези регистри подлежат на редовно обновяване. Заедно с докладите, които представя периодично
в Комитета съгласно член 29, всяка държава страна предоставя съответна информация за тези регистри“ (Конвенция 2003: чл. 12). За разлика от сравнително
пожелателната форма на изброените мерки този ангажимент на държавата е задължителен подобно на условието, че всички етапи от опазването на НКН трябва да се реализират с активното „участие на общностите, групите и съответните
неправителствени организации“ (Конвенция 2003: чл. 11). Информация относно
състоянието на регистъра/регистрите е задължителна част от периодичния доклад на държавите1, както и от апликационните формуляри при кандидатстване
за вписване на елементи в листите по Конвенция 2003.
Изминалите години от влизането в сила на Конвенция 20032, интензивната
ратификация и разработването на политики за опазване на НКН от държавите
1
Съгласно чл. 29 от Конвенция 2003 всяка държава страна представя на Междуправителствения комитет периодичен национален доклад по прилагане на Конвенцията.
2
Конвенция 2003 влиза в сила през 2006 г.
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позволиха натрупването на съществен практически опит и определянето на поясна рамка на концепцията за регистрите на НКН. След редица експертни срещи и дискусии, анализи на периодични доклади и добри практики, а и в отговор
на решение на Десетата сесия на Междуправителствения комитет по опазване
на НКН, проведена през 2015 г. (Decision 10.COM 10), Секретариатът на Конвенцията подготви „Насоки за изготвяне на регистър на НКН“ (Guidance note
2017). Документът съдържа основни елементи и характеристики, които следва
да притежават регистрите, така че да са в унисон с духа на Конвенция 2003.
Насоките определят осем важни принципа при изграждането на регистрите на НКН:
• процедурите за създаване на регистрите да са одобрени от общностите;
• да представят елементи на НКН, идентифицирани съвместно със заинтересованите общности и неправителствени организации;
• да включват цялото НКН на всички общности, живеещи на територията
на държавата, с препоръка да се спазват изискванията на Конвенцията за съоб
разяване с международните инструменти за правата на човека;
• да съдържат важна и конкретна информация за елементите;
• да са разработени така, че да допринасят за опазване на елементите на
НКН;
• да се актуализират регулярно;
• да бъдат отчитани в шестгодишния периодичен доклад;
• да се съобразяват с ограниченията, които са необходими при практикуването на определени елементи (Guidance note 2017).
Държавите притежават свобода да определят формата на регистъра си съгласно установената практика и традиции в културната си политика. Изграждането на регистрите може да се възложи на компетентни органи, като се предвидят консултативни механизми, които да насърчават участието на всички заинтересовани страни – общностите носители, експерти, неправителствени организации (НПО) и др. Без значение коя е организацията, която изгражда регистъра,
той следва да е официално разпознат от държавата. Общностите трябва да имат
водеща роля във всички етапи от създаването и актуализирането на регистъра
и да е спазено условието за свободно и информирано съгласие за участие в
процеса, да могат да предлагат или да оттеглят кандидатурата на елемент, да определят обема информация, който ще се публикува, и достъпа до нея. За целта
държавите следва да идентифицират общностите, а НПО могат да действат като
медиатори между местните власти и общностите.
Създаването на регистър не трябва да е крайна цел на държавите, а първа
стъпка към развитието на политика за опазване на НКН и като такъв инструмент
е необходимо да събира информация за жизнеността на елемента, заплахите и
рисковете пред неговото предаване. Държавите могат да използват регистрите
и за други цели на културната си политика в тази сфера като повишаване на
вниманието, респект към многообразието и творчеството, насърчаване на сътрудничеството.
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Регистърът на НКН може да бъде обвързан с регистри в държавата, свързани с други области на културното наследство, за което е необходимо насърчаване на сътрудничество между компетентните органи.
Създаването на регистри е непрекъснат и еволюиращ процес. Информацията за вписаните елементи следва да е конкретна и оперативна, включваща
описание на съществени характеристики на елемента като: име на елемента,
име на общностите и място на практикуване, детайли за съществуващите практики и трансмисията, настоящата му функция и оценка от общността, жизненост, заплахи и рискове, информация за вписване в регистъра, дата на включване в регистъра и кога информацията е актуализирана. Събраната обширна и
детайлна документация при изграждането на регистъра може да се обособи в
отделен архив, който да се посочи като референтен. Регистрите следва да отразяват динамичното състояние на НКН, което налага наличието на процедури за регулярното им актуализиране. Актуализацията касае вече включените
елементи, а не процедурите за допълване с нови елементи на регистъра. Критериите за вписване и класификационните системи са решение на държавите.
Не се препоръчват критерии, които могат да ограничат включването на определени елементи, както и определянето на голям брой критерии, което би затруднило оценката на кандидатурите. Критерии, които задължително следва да
присъстват, са припознаване на елементите като наследство от общностите и
съгласието им за вписване в регистъра. Препоръчително е да има критерий за
съответствие на елемента с дефиницията на Конвенция 2003 за НКН. Критерии
като изключителна ценност, уседналост, автентичност, размер и обхват не са в
духа на Конвенцията. Класификацията трябва да е лесно разбираема. Организацията по сфери на проявление на НКН може да затрудни класифицирането
на елементите, които попадат в обхвата на повече от една. Възможно е създаването на отделни регистри за застрашени елементи и за жизнени елементи, но
се препоръчва обединяването им в един и търсенето на диференциран подход
при определянето на мерките за тяхното опазване. Държавите могат да подготвят индикативни листи, в които да включват елементи, които да подготвят за
вписване в световните листи. Регистърът е основен инструмент на политиката
по опазване на НКН, но не следва да е условие за предприемане на мерки за
опазване от страна на държавата (Guidance note 2017).
Република България
Българският национален регистър е един от първите в света, създаден през
2001–2002 г. от екип експерти от Института за фолклор3 при Българската академия на науките (БАН) с участието на Министерството на културата. През 2002 г.
3
През 2010 г. при структурна реформа в Българската академия на науките Институтът за фолклор е обединен с Етнографския институт с музей и е създаден нов – Институт
за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
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той официално е приет от българската държава и публикуван на сайта на Министерството на култура4. В работата по създаване на Регистъра активна роля
имат читалищата, както и административните структури в сферата на културата
(Сантова 2014: 36–37). Макар и разработен преди приемането на Конвенция
2003, Българският регистър напълно отразява духа ѝ и поради тази причина е
посочен като добра практика от ЮНЕСКО5.
Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България (Наредба регистър 2013)
определя начина за попълване на Българския регистър. Според тази наредба
Българският регистър се води от Министерството на културата и се състои от
две части – „Национална листа“, в която се вписват сферите на НКН, характерни за страната, и „Регионални листи“, които включват елементи, характерни за
съответната област, като за целите на Регистъра се използва административно-териториалното деление в страната. Регионалните листи съдържат следните раздели: Традиционни обреди и празници; Традиционно пеене и свирене;
Традиционно танцуване и детски игри; Традиционно разказване; Традиционни
занаяти, домашни дейности и поминъци; Традиционна медицина. Вписаните
елементи са изведени в „редове“ на типологично равнище и са равнопоставени,
а не йерархизирани. От гледна точка на носителите Регистърът включва индивидуални и колективни форми (Сантова 2014: 42).
Вписването в Регистъра може да бъде инициирано от читалище, музей, локален център за НКН или Националния център за НКН (НЦНКН) при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН (ИЕФЕМ–БАН).
Предложението следва да съдържа данни за наименованието и адреса на вносителя, наименованието и сферата на елемента, както и информация за елемента
– за носителите, уседналостта, която следва да е не по-малко от 50 години, жизнеността и устойчивостта, застрашеността (ако съществува), осигуряването на
трансмисия. Към предложението се прилагат копия на документи, видеоматериали, фотографии и др. Оценка на кандидатурата се прави от трима експерти,
определени от министъра на културата и предложени от Националния съвет за
НКН6, които подготвят доклад относно покриването на утвърдените критерии.
Националният съвет, след като разгледа предложението и доклада, предлага на
министъра на културата да впише елемента или да отхвърли кандидатурата.
След приключване на административните процедури в Регистъра се вписва наименованието на елемента на български и английски език. За всеки вписан елемент се създава досие, което съдържа предложението, доклада, протоколите от
заседанията и заповедите на министъра на културата. Копие от досието се предава на НЦНКН при ИЕФЕМ–БАН. Предвижда се възможност за отписване на
https://www.treasuresbulgaria.com/ (17.10.2019).
https://ich.unesco.org/en/bulgaria-ich-inventories-00263 (17.10.2019).
6
Националният съвет за НКН е постоянно действащ орган към министъра на културата с експертно-консултативни функции.
4
5
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елемент от Регистъра при настъпване на обстоятелства, които показват липсата
на жизненост и приемственост на съответния елемент (Наредба регистър 2013).
Като част от политиката за опазване на НКН в България на всеки две години се реализира и Националната система „Живи човешки съкровища – България“. Тя е „запазена територия на носителите на елементи“ и се реализира
на два етапа (Сантова 2014: 44). Регионалната селекция излъчва по една кандидатура от област, а избраните на регионално ниво участват в националната
селекция, от която пет кандидатури се вписват в Националната представителна
листа на НКН. Вписаните елементи получават финансов стимул от държавата.
Кандидатури по тази Система могат да се представят само от читалища и музеи
и следва да отговарят на утвърдени критерии7.
Макар и създаден преди приемането на Конвенция 2003, Българският регистър в голяма степен отразява основните изисквания към регистрите и найвече идентифициране на елементите с участието на общностите и консултиране
на процеса с тях8. Все пак могат да се отбележат няколко полета за оптимизиране на Регистъра и Националната система, които да се приложат при актуализиране на процедурите в бъдеще:
– липса на ясна връзка и препратка между Наредбата за реда на водене на
регистъра на НКН на Република България и регистъра „Живи човешки съкровища – България. Номенклатура на дейностите“, което може да обърка незапознатата с тематиката публика;

7
Кандидатурата трябва да представя традиционна дейност или умение/елемент, която да фигурира в съответната регионална листа на Националния регистър „Живи човешки
съкровища – България. Номенклатура на дейностите“; да представя традиционно знание
или умение със значима културна стойност; носителят/носителите на съответната традиционна дейност или умение/елемент, с която се кандидатства, трябва да са я усвоили
предимно в семейна и неформална среда, а не основно и само в специализирани учебни
заведения; практикуването на дейността или умението трябва да бъде максимално близко
до традиционните за селищната култура механизми на функциониране. Не се допускат
дейности или умения, които следват форми и механизми на изява, типични за професионалните изкуства. Кандидатурите да отговарят също и на следните критерии: да представляват типична за населеното място, от което се кандидатства, традиционна дейност или
умение/елемент; старинност/уседналост за съответното населено място – над 50 години;
жизненост/устойчивост; застрашеност от изчезване; приемственост; трансмисия: устойчиво предаване на знанията и уменията по традиционен път и готовност за предаването
им на следващите поколения; висша степен на владеене на традиционните знания, умения и дейности; съпричастност/принадлежност на личността/групата към нематериалното културно наследство; възможност за усъвършенстване на притежаваните традиционни
знания и умения. – https://bulgariaich.com/?act=content&rec=8 (17.10.2019). В хода на подготовката на сборника за печат министърът на културата Боил Банов утвърди нов Статут
на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ със съществени промени при критериите и процедурата за кандидатстване. Вж. http://mc.government.bg/page.
php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751 (бел.ред. И.С., 28.05.2020).
8
Попълването на регистъра е осъществено чрез анкета на територията на цялата
страна и отново консултирано с общностите преди официалното обявяване на регистъра.
Вж. https://www.treasuresbulgaria.com/main.php?act=html&file=analiz.html (17.10.2019).
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– от нормативната база не става ясно в кой от двата инструмента (регистър
или листа) следва да е вписан елемент, за да бъде предложен за вписване в световните листи на ЮНЕСКО;
– не са предвидени механизми за иницииране на вписване на елементи в
регистъра и в листата от общности, групи и отделни индивиди. Може да се приеме тезата, че читалищата, които имат право да инициират процедура, традиционно се припознават като представители на общностите по места, но остава
въпросът дали винаги и във всяка ситуация може да се сложи равнозначност
между общности и читалище. НПО изцяло липсват в списъка на допустими
организации;
– липса на процедура за задължителното актуализиране на регистъра – никъде не е предвидена подобна процедура, предвидени са само мерки за допълването му с нови елементи и за отписване;
– жизненост и застрашеност присъстват едновременно като критерии,
което би нарушило следващи стъпки към опазването на елемента, тъй като се
нуждаят от различни мерки. Възможно е въвеждането на отделна категория за
застрашено наследство или отделна листа;
– достъпът до информацията от досиетата не е регламентиран.
Република Словения
Регистърът на НКН на Словения9 е част от общ Регистър на културното наследство, съдържащ още две листи на движимо и недвижимо материално културно наследство. Регистърът се управлява от Министерството на културата на
базата на Правилник за регистъра на културното наследство (Pravilnik o registru
2009). Инициативата за вписване в Регистъра, както и за промяна или изтриване може да е на всеки, като задължително условие е съгласието на носителя.
Предложенията могат да бъдат подадени от носители, компетентни институции
и неправителствени организации. Разглеждат се от Работна група, която е съвещателен орган към координатора по Конвенция 2003 – Словенския етнографски музей. Членове на групата са представители на различни професионални и
научни институции като музеи, катедра „Етнология и културна антропология“
при Факултета по изкуства на Университета в Любляна, Научноизследователския център на Словенската академия на науките и изкуствата, Института за
опазване на културното наследство на Словения и Министерството на културата, Националната комисия за ЮНЕСКО. Групата заседава три пъти годишно.
Положителното предложение за вписване се изпраща до министъра на културата, който вписва носителя и елемента в Регистъра.
Регистърът на културното наследство съхранява записи на единици (елемент или обект) културно наследство, основни данни, мерки за опазването и

9

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register (17.10.2019).
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представянето им. Всеки елемент/обект получава уникален идентификационен
номер, който се използва за административни процедури. Правилникът определя и изисквания към приложените допълнителни документи и визуални материали, включително и цифровото им съдържание. Регистърът се поддържа и в
онлайн вариант, данни не могат да се обработват и възпроизвеждат без съгласието на администратора на регистъра (Дирекцията за културно наследство в
Министерството на културата). До 9 юли 2019 г. в Регистъра на НКН са регистрирани 72 елемента и 200 носители на НКН.
Според чл. 7 на Правилника за списъци на видове наследства и политики
за защита НКН обхваща: устна традиция и народна литература; представления; обичаи и навици; познаване на природата и околната среда; икономически
знания и умения; други (Pravilnik o seznamih 2010). Критериите за оценка на
инициативите за вписване в Регистъра се базират на Конвенция 2003, Закона
за опазване на културното наследство, Правилника за регистъра на културното
наследство, Правилника за списъци на видове наследства и политики за защита
и критериите за вписване в Регистъра на НКН10. Регистърът съдържа следните
основни данни: уникалния идентификационен номер на елемента; наименованието; синоними на името; областта на НКН (контролиран речник); типологични описания/видове (контролиран речник); кратко и разширено описание;
датиране (контролиран речник); описание на района (територията), кодове на
района; данни за носителя/ите (име, адрес и описание, ако е необходимо); отношения с други нематериални, недвижими или движими културни ценности;

10
Критериите, на които трябва да отговаря един елемент, за да бъде вписан, са:
1) Принадлежи към една от областите на НКН, както са дефинирани в Конвенцията на
ЮНЕСКО за опазване на НКН (2003) и Правилника за списъци на видове наследства и политики за защита. 2) Важна част от живота на територията на Република Словения, нейните
региони и местни общности. 3) Важен източник за разбиране на историческите процеси,
явления и връзката им със съвременната култура. 4) Представлява постижение на креативността или ценен принос за културното многообразие. 5) Гражданите го разпознават като
общо наследство, важно за местната зона или регион, особено ако е застрашено от изчезване поради промени в начина на живот. 6) Наследството е признато, документирано или
изследвано от експерти и обосновано като важен компонент на културата, отразява начина
на живот на местната среда, взаимодействието с други местни общности и представлява
връзката между настоящето и миналото. 7) Наследството присъства в общността отдавна
и обикновено или постоянно се практикува в продължение на поне 50 години. Изключения
(оценени от Работната група за опазване на НКН) са възстановяването на наследството
след прекъсвания. 8) Отделните носители на НКН трябва да се занимават с тази дейност,
която е присъствала в първичната среда от 50 години, поне 10 г. 9) Занаятчиите следват
традиционните методи на производство в своята работа. 10) Носителите на наследството
се грижат да предават знанията и уменията, необходими за защитата и опазването им,
на своите наследници. 11) Практикува се в първична среда и време. 12) Наследството е
достъпно и представено чрез неговите проявления. 13) Носителите на НКН си сътрудничат с експерти по изучаване, документиране и представяне на наследството, както и при
разпространяване на знания за него в различни образователни форми. 14) Инициативата
за вписване в Регистъра на НКН съдържа цялата необходима документация. – http://www.
nesnovnadediscina.si/sites/default/files/merila_za_vpis_maj_2016.pdf (17.10.2019).
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вид на насоките за опазване; експертни области (контролиран речник); компетентни институции; обосновка; евентуални ограничения по отношение на достъпността на данните до обществеността; характерно изображение (снимката е
задължителна, препоръчва се видео); данни за записа, изменения на записа и заличавания. Всеки елемент на НКН може да бъде приобщен към един или повече
носители, като носителите могат да бъдат добавени допълнително. Вписаните
носители могат да използват логото на Регистъра на НКН. Освен това в процеса
на вписване могат да участват съответните професионални сдружения (напр.
Словенското етнографско дружество), също така техни представители, които
членуват в Работната група. В момента в Регистъра се вписват само жизнени
елементи, но се обмисля и включването на категория за застрашено наследство.
Съществуват две процедури за подбор за елементи и за носители11. Избрани
елементи, вписани в Регистъра, могат да бъде провъзгласени за НКН със специално значение. Предложението за обявяване се подготвя от координатора. НКН
от национално значение се обявява с акт на правителството, а с местно значение
– с акт на местната власт12. Регистърът на НКН на Република Словения изпълнява в голяма степен насоките на ЮНЕСКО (Guidance note 2017), като позволява иницииране на предложения от всеки, насърчено от общността идентифициране и вписване на елементи. Той обаче не посочва периодичност и процедури
за актуализиране на вписаните елементи или носители, освен възможността
за допълване на вписаните единици. Интересна особеност на този Регистър е,
че е част от обща система на културното наследство, включваща движимото и
недвижимото материално наследство, което позволява по-интегриран подход
в политиката за опазване на културното наследство в страната. Предвиден е
достъп до информацията в Регистъра, която не е публикувана онлайн, и той се
определя от администратора.
Република Хърватия
Елементите на НКН на Република Хърватия се вписват в Регистър на културните ценности13, който е публичен и се води от Министерството на културата в съответствие със Закона за опазване и съхранение на културните ценности
(ZZOKD 2018)14. Предложения за вписване могат да се подават от регионалните
отдели на Министерството, научноизследователските и експертните институции, както и от местните общности (културни сдружения, неправителствени организации, носители и др.). Културните елементи се вписват в Регистъра, който
се състои от три листи:
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/pobude (17.10.2019).
Информацията е от Периодичния доклад на Република Словения от 2014 г.: https://
ich.unesco.org/en-state/slovenia-SI?info=periodic-reporting#rp (17.10.2019).
13
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212 (17.10.2019).
14
Информация от Периодичния доклад на Република Хърватия: https://ich.unesco.org/
en-state/croatia-HR?info=periodic-reporting#rp (17.10.2019).
11

12
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• Списък на регистрираните културни ценности;
• Списък на културните ценности с национално значение;
• Списък на временно защитено културно наследство.
Воденето на Регистъра е регламентирано в Правилник за формата, съдържанието и начина на водене на регистъра на културните ценности на Република
Хърватия (Pravilnik o obliku 2011).
Вписванията в Регистъра са съгласно чл. 9 от Закона, който гласи, че „Нематериалните културни ценности могат да бъдат различни форми и изразявания
с духовен произход, предавани устно или по друг начин, особено:
• език, диалекти, реч, топоними, устни изрази и устна литература от всякакъв вид;
• народно творчество в областта на музиката, танца, играенето, обичаите,
церемониите, ритуалите, както и други традиционни и народни ценности;
• традиционно художествено майсторство и занаятчийство“ (ZZOKD 2018).
Критериите за вписване са: елементът принадлежи към една или повече
категории НКН; елементът е в съответствие с международните инструменти
за правата на човека и в хармония с устойчивото развитие; общността е определила елемента като част от своето културно наследство; елементът дава на
общността и индивидите усещане за идентичност и приемственост; елементът
е част от общността, предава се и постоянно се пресъздава15.
Форматът на Регистъра е списък, в който на всеки елемент са дадени номер и име. Изготвя се официален документ (резолюция), който описва елемента и го определя като нематериална културна ценност. Допълнително се
добавят снимки, видео-, аудиозаписи и друга допълнителна документация.
Предложения за включване в Регистъра на НКН на Република Хърватия се
отправят директно към Министерството на културата по имейл или писмено
по пощата от всяко физическо лице, официален представител на НПО, кмет
на община или други. След получаване на предложението Министерството се
свързва с носителите на НКН директно и организира работни срещи с представители на общността носител. Следва консултация с експертите относно
категориите, в които да се включи елементът, като се обръща особено внимание всички заинтересовани страни да бъдат въвлечени в подготовката на
описанието на елемента (например ако има няколко различни общности, групи или индивиди, които практикуват една и съща традиция). Накрая се създава документ, който ще бъде включен в Регистъра, като преди това отново се
изпраща на носителите на НКН за преглед и поправка. По инициатива и в съгласие с Хърватската комисия за ЮНЕСКО през 2002 г. към Министерството
на културата е създадена първата специална Комисия за НКН. Членовете ѝ са
етнолози, експерти по хърватското НКН, работещи в научни институти, уни-

15
Информацията е от Периодичния доклад на Република Хърватия от 2017 г. – https://
ich.unesco.org/en-state/croatia-HR?info=periodic-reporting#rp (17.10.2019).
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верситети и музеи. Задачата на Комисията е да предлага мерки за опазване,
съхраняване и популяризиране на НКН и по-специално: подбор, разглеждане
и подготовка на предложения за вписване на нематериални културни ценности в Регистъра на културните ценности на Република Хърватия; насърчаване
и мониторинг на прилагането на мерки за защита на регистрираните нематериални културни ценности; подбор и номиниране на нематериални културни
ценности за включване в Представителния списък на ЮНЕСКО на НКН на
човечеството и в Списъка на НКН, което се нуждае от спешна помощ. След
успешно приключване на процедурата по кандидатстване и след експертна
оценка на комисията за НКН заместник-министърът издава официално решение за вписване в Регистъра.
Информацията, която се събира за елементите, включва: име на елемента;
име и данни за контакт с лицето, правещо предложението; описание на елемента; ако е възможно, исторически преглед; значение за общността; необходими
мерки за опазването му. Регистърът се допълва непрекъснато чрез включване на
нови културни елементи.
Към 2018 г. Република Хърватия има 156 елемента на НКН, вписани в Списъка на регистрираните културни ценности, и 9 елемента на НКН в Списъка на
временно защитеното културно наследство. Министерството на културата предоставя финансова помощ на проектен принцип и подкрепя различни събития
за представяне на НКН по линия на програми в областта на НКН.
Регистърът притежава необходимите характеристики съгласно насоките
на ЮНЕСКО (Guidance note 2017). Право на предложение имат различни организации, включително и носителите (допустими са физически лица), като
Министерството прави обществени обсъждания с общността. Процедура за
актуализиране и тук не е предвидена. Дава се възможност за допълване с нови
елементи, както и за преразглеждане на вече вписани елементи в Регистъра,
като всеки случай се решава отделно.
В заключение може да се отбележи, че и трите регистъра са създадени с активното участие на общностите и предвиждат и насърчават мерки за
опазване на елементите на НКН, като Българският регистър ограничава възможността за иницииране на вписване до определени институции. И в трите
разгледани държави оценката за вписване се прави от специално създадени
компетентни органи на базата на утвърдени критерии, които варират значително. И при трите регистъра липсват ясно разписани процедури за актуализиране, като съгласно информацията в периодичните доклади на държавите
се предвиждат стъпки за допълване на регистъра. Два от регистрите са част
от регистри на културното наследство на страната – Република Хърватия и
Република Словения. В две от държавите (Република България и Република
Хърватия) се предвижда финансова помощ за вписаните елементи. И в трите
държави регистрите са публични, достъпни в интернет, но с различен обем
публикувана информация.
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Основно предизвикателство пред регистрите остава да отразяват адекватно променящото се НКН на територията на съответните държави. С нараст
ване броя на елементите, включени в тях, ще нараства и необходимостта от
ресурси за тяхното актуализиране. Усложняването на ситуацията може да се
допълни и от нови категории наследства и социални процеси, които следва
да се анализират, като наследството на мигранти, на мобилни общности, наследството в градска среда и др. Тези предизвикателства пред регистрите и
пред културните политики на всяка държава изискват иновативни модели за
събиране и управление на информацията, активна комуникация с общностите
и предоставянето им на повече власт и по-голяма роля при попълването на регистрите, както и включването на ресурсите на НПО в процесите на опазване
на НКН.
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НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
И ЖИВО НАСЛЕДСТВО – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ
И СКРИТИ ПОСЛАНИЯ
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Културните различия
Различието е проблем, който винаги вълнува хората. Той е свързан със способността за съпоставяне и отграничаване помежду им, за изграждане на граници и отделяне на „своето“ при постоянно сравняване с „другото“. Образите
на различието се менят във времето, трансформират се и начините за неговото
управление. Различието е проблем на познанието, но и на политическото управление (Wieviorka 2000; Tourraine 1996). Кой и как създава гледната точка, която
описва своето и другото, как назоваваме другото, различното, е и политически
въпрос.
Проблемът за културните различия не е нов, но неговият прочит в съвременността е специфичен (Wieviorka 1996; Wieviorka 2002; Wieviorka, Ohana
2001). Различието може да се разглежда като конструкт на две равнища, в две
направления. Едното е есенциалистко и изследва и създава различието като същност, а подобно мислене ни отвежда към модерни форми на расизъм. Другото е
инструментално и акцентира върху създаването, конструирането на различието
и съответно практиките, които го поддържат в пространството и във времето1.
Различието е методологически въпрос и засяга гледната точка на антрополози и други изследователи на човека и обществата (Kilani 1998; Levy-Strauss
1983; Geerz 1996; Clifford 1996). От друга страна, това е и политически въпрос
– как обществото отстоява своето единство и същевременно осигурява възможност за съществуване и припознаване в публичните пространства на разно
образието от култури (Tourraine 1996: 292). Поставен по този начин, проблемът
е нов и се съотнася с кризата на националната държава, разбирана като единство на територия, култура и държава. Изборът е между комбиниране на форми
на социален живот и културни представи, които са различни, с възможност за

1

1998.
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Повече в исторически контекст и с много добре подбрани илюстрации вж. Stenou

тяхното съ-съществуване в едно общество или обратното – различни форми на
социален живот да съ-съществуват в една културна зона.
Културните различия „се завръщат“ на политическата сцена като важен
проблем след края на Втората световна война, когато новата Организация на
обединените нации2 въвежда употребата на етнични култури и съответно етнични различия за описване и дискутиране на културни различия между народите в сферата на културата и образованието. През 2001 г. е гласувана всеобща
декларация на ЮНЕСКО за културното разнообразие, което е издигнато в ранг
„общо наследство на човечеството“, описано като толкова необходимо за човешкия род, колкото биоразнообразието за равнището на живот. Защитата на
културното разнообразие е издигната в етичен императив, неразделна част от
респекта към достойнството на човека (Коичиро Мацура3). Декларацията предвижда едновременно опазване на културното разнообразие като жива съкровищница, която се подновява, и като културно наследство в постоянно развитие,
което е процес, гарантиращ оживяване на човечеството (Конвенция 2003).
Европейският парламент обръща също особено внимание на културните
различия като културно многообразие – член 133 от Правилника. Евентуална
промяна може да се въведе само с квалифицирано мнозинство, което ясно показва акцент върху подкрепа на „културното и езиковото многообразие“ в Европа.
Когато говорим за Европейския съюз, трябва да припомним, че в договора от
Лисабон (в сила от 1 декември 2009 г.) се отдава голямо значение на културата.
В преамбюла на договора се посочва желанието да се почерпи вдъхновение
от „културното, религиозното и хуманистичното наследство на Европа“, а сред
приоритетните цели на съюза е ангажиментът да „зачита богатството на своето
културно и езиково многообразие и да следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“.
В този контекст на политическа подкрепа и придаване на ценност на културните различия като богатство, извор на колективни идентичности и на
творчество се разработват няколко насоки в дейността на ООН и ЮНЕСКО.
Поредица от документи показва постепенното изработване на концепцията за
защита на нематериалното културно наследство като важен елемент в подкрепа
на културното разнообразие (Giguère 2006). През 1989 г. в Париж са приети
Препоръки за опазване на традиционната и народната култура. Според изследователи тя не е предизвикала очакваните действия от държавите членки и затова през 1992 г. в Мексико за първи път се споменава нематериално културно
наследство с цел да се привлече вниманието към „духовното творчество“ на
човека.

2
Между двете световни войни съществува Общество на народите, което преустановява своя мандат през 1946 г.
3
Коичиро Мацура е генерален секретар на ЮНЕСКО (1999–2009), оставил трайни
следи в развитието на идеята за нематериалното културно наследство.
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Нематериални наследства
ЮНЕСКО разпределя материални и „нематериални“ наследства, което
е много относително, и така създава съкровищница от умения, практики, ре
презентации, които биват обвързани с представите за „народни“, „традиционни“, „етнически“ специфики. Наблюдават се трайни тенденции за превръщане
на традиционните култури в културни наследства и тяхната естетизация, което
представлява два века история, свързана със западната модернизация (Babadzan
2001). Акцентът върху нематериалното обаче идва от Япония и се възприема бързо, тъй като предложения в подобна тенденция задават и държави от
Латинска Америка. Става дума за две номинации – „Живи човешки съкровища“
(1996), което има и своята българска нормативна уредба, и „Шедьоври на устното и нематериалното наследство на човечеството“ (1997). Това е припознаване
на културите – традиционни и съвременни, като имащи еднаква ценност наред
с историческите паметници, архитектурните и т.н. Това е резултат от въвеждането на особена ценност на „нематериалното наследство“.
Следващата стъпка е Международната конвенция от 2003 г. и без да цитирам описанието в документа, ще обърна внимание върху акцентите. Това са
процесите по създаване на артефакти или артефактите като резултат от дейности, във висока степен изпълнителски, като „следа“ от процес на изработка и отразяване на познание и знание-умение (savoir-faire). Това измества вниманието
от резултатите в тяхната материална форма и придава ценност на познание и
форми на преживяване на културата, които са „невидими“, не са част от формална образователна система, но са важни за поддържане и споделяне на образи, представи, символни светове, важни за разнообразни човешки общности.
„Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история
и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин
способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството“ (Конвенция 2003).
Делението материално – нематериално културно наследство е относително и предизвика задълбочени критики от антрополози и социолози. В случая
обаче на преден план излиза неговата употреба като политически инструмент
за подкрепа на културното разнообразие. Поредицата документи и особено
Конвенцията от 2003 г. се базират на антропологичното разбиране за културата
като начин на живот4. Новото в мисленето за наследството (Davallon 2003) е в
перспективата на преодоляване на идеите и практиките, свързани със „запазване на следи“ или „все още съществуващи“ елементи от миналото, които имат

4
Антропологичното разбиране за културата като начин на живот има своите основания в идеите на романтизма, които по-късно се развиват в антропологичната литература.
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ценност. Вниманието е насочено към наследството като част от съвременната
култура, от живото днес. Наследството вече е ресурс, който се развива и изисква управление според френския социолог Андре Мику (Micoud 1996). Това
е процес, който е свързан с избор от страна на човешка общност на минало/
традиция, разработването му като ресурс с идея за предаване на това важно
събитие, културна практика, знание на бъдещите поколения. Затова този процес
се описва и интерпретира като промяна в отношението на хората към времето и
пространството, свързана с постмодерността.
Един български пример – фолклорът от Възраждането насам не е само наследство, но и актуална и развиваща се реалност. Като наследство неговата роля
се осмисля от нефолклорната култура – чрез възприемането му от общественото съзнание и от художествената култура. „Сложните пътища на изграждането
на българското изкуство например – словесно, музикално, пластично и пр., показват непрекъснато отношението към фолклора и като процес на „завръщане“
към него, и като стремеж към преодоляването му в неговия класически вид“,
отбелязва Т. Ив. Живков (Живков 1977: 325).
Според изследователи „нематериалното“ като понятие загърбва или приглушава социалните залози на културното наследство и набляга на неговото
представяне предимно с акцент върху политическата инструментализация
(Isnart 2019; Bondaz, Isnart, Leblon 2012). Затова и ценностното преосмисляне на
обичаи, ритуали, практики и др. и тяхното превръщане в културно наследство
променят контекста на функционирането им, оказват влияние при изграждането на колективни идентичности, върху които въздействат политическа власт,
международни конвенции, местни и туристи.
Особена роля играе категорията „универсална изключителна ценност“5
(Brumann 2013: 22–49) и като следствие от нея въвеждането на акцент върху нематериалното позволява по-широк достъп до номинации и съответно вписване
в международни списъци на световно културно наследство. Другояче казано,
разширява се възможността за извеждане в ранг на световно наследство на културни практики, които в предишен период нямат основание за получаване на
знака на ЮНЕСКО. Затова изследователи обръщат внимание върху факта, че
„нематериалното наследство“ подкрепя процес от припознаване на ценност на
наследства от различни региони и култури, за разлика от „материалното“, което
отразява по-скоро наследствата от европейска гледна точка, и отбелязват еволюция на понятието културно наследство.
Бихме могли да определим, че Конвенцията от 2003 г. осигурява нов начин
за вписване в списъците на световни наследства поради политически и икономически причини. Представянето на „добри практики“, „модели“ и образователни
програми – назовани „глобална граматика на наследството“ (Bortolotto 2013),

5
В документите на български език преводът е „извънредна универсална стойност“
(ЮНЕСКО – България), „изключителна универсална ценност“ (ИКОМОС).
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и тяхното разпространение правят опит за създаване на общоприети и общоприемани понятия. Това обаче среща сериозни затруднения поради национални
специфики – съществуващи културни наследства „преди“ създаването на новия
речник, превода на понятия – в пряк и преносен смисъл, административната,
образователната и изследователската структура на съответната държава и др.
Живи наследства
Дали появата на друго назоваване на сферата „нематериално културно наследство“ като „живо наследство“ е синоним, или е резултат от друга логика
на интерпретация? И двете назовавания функционират приблизително едновременно. Една европейска държава дори въвежда в законодателството си първо „живи наследства“, но впоследствие ги заменя с „нематериално културно
наследство“ поради породено неразбиране и неясноти, които поражда „живо
наследство“.
„Живи наследства“ по-точно отразява процеса на създаване и представяне
на изпълнителски форми на културните наследства, на процесите по конструиране, възпроизвеждане, предаване, а нематериалното повече насочва към културния продукт. „Живи наследства“ (в английския и френския език се използва
в единствено число) като понятие отразява по-точно процеса на създаване и
представяне на изпълнителски форми на културните наследства, процесите по
възпроизвеждане и предаване на културни факти, на изпълнителски умения.
Понятието „нематериално“ отпраща в по-висока степен към културния продукт,
към артефакта и неговото протичане във времето.
Понятието „живи наследства“ акцентира върху културните наследства
с тяхната ценност в конкретния момент на тяхното случване, съществуване,
вписване в репертоара на една група или общност, както и върху тяхната значимост за човешките общности в настоящето. От тази гледна точка назоваването
в по-висока степен отговаря и отразява новото отношение към времето и към
нещата по оста настояще, минало и бъдеще с акцент върху създаване, предаване
и управление. Основата са връзката с разбирането на културното наследство
като „живо“ и неговото управление с идея за предаване на бъдещите поколения.
Възниква въпросът, след като има бинарност в мисленето на материално и
нематериално, как бихме могли да изградим опозиция между живи и неживи/
мъртви6 наследства? От една страна, това засяга отново сферата на всичко онова, което е отвъд изпълнителските изкуства, дейностите, следователно интере6
Мишел Ротенберг използва словосъчетанието „patrimoines „mortels“…“ за културни практики, които биха изчезнали без опазването им от съответната общност, като ги
поставя в опозиция на наследства, които имат ценност и сами по себе си, т.е. тя им е
припозната като свързани с историята, например наследството на барока. В случая наследството на барока символизира нацията, докато другите наследства представят връзка с конкретна общност. Статията е развита въз основа на културни политики в Савоя,
Франция (Rautenberg 2003).
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сът е към материалното обкръжение, към резултатите, към сътвореното като
артефакти.
Бихме могли да разсъждаваме и в друга посока – живото се управлява, „неживото“ е извън тази сфера. Процесите по опазване се свързват с идеите за
защита и пазене, за насочване към бъдещите поколения или, другояче казано,
става дума за управление по подобие на живото. Да изберем предците си и да
влезем в наследство по наш избор изисква да бъдем отговорни към това, което
сме избрали да наследим. Това води и към дейности по установяване на важните за нас неща, тези, които ни интересуват, и впоследствие да проявим отговорност към идните поколения с избора, който сме направили на наследство
(Micoud 1996; Micoud, Péroni 2000; Tornatore 2017).
В подобен контекст са разсъжденията на френския етнолог Даниел Фабр
(Fabre 2006; Fabre 2010), който отбелязва, че в историческия момент на въвеждане в наследство на множество факти, реалии, практики обществото променя
акцента и от идеята „да притежава/да има“ преминава към друг регистър на
изказ „аз съм“. Чрез наследството създаваме разказ кои сме и кое е важното за
нас: „епохата на културното наследство“ се разглежда като период на демократизация с преминаване от историческо наследство през културно до етноложко
наследство. Етноложкото наследство не представлява инвентарен списък на важни за общността или групата празници, ритуали, културни пейзажи, културни технологии или др., а се базира на създаване на връзки с миналото, чиято
ценност е в настоящия момент и има насоченост към следващите поколения.
Затова в наследството/patrimoine (от фр. ез.) може да се впише всичко, което би
представлявало значение за местните общности. И тук е важно да се отбележи,
че историческото наследство отпраща към идеята за нация, докато етноложкото
насочва към конкретно място и конкретна общност, залага върху ценността на
културните различия и тяхното многообразие.
Начините на живот се съотнасят по адекватен начин към живото, към живите наследства, тъй като ценността на последните е важна за съвременното
общество, за общностите в конкретния момент. И затова изпълнителството има
своето значение като част от сетивното възприятие и изразяване във форми на
културата – вокални и телесни измерения, специфична ситуация на представяне, индивидуалност на изпълнението.
В България нематериалното наследство (живото наследство) се регламентира в Закон за културното наследство (Закон 2009) със следната дефиниция
– „нематериалното и материалното, недвижимо и движимо наследство като
съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност“7. Въвеждането

7
Понятието за нематериално културно наследство получава своята конкретизация в
Глава ІІІ от Закона за културното наследство. В чл. 42, ал. 1 е посочено, че под понятието
„нематериално културно наследство“ следва да се разбира следното: „1. устни традиции
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на понятието нематериално или живо води до ново отношение към културата,
разбирана като ресурс и като потребление.
Това се вижда много ясно и от основните доминанти в културните политики на европейските държави днес. Те са насочени основно към две направления. Едното е наследството, което е залог за консенсус и единство на национално или регионално равнище. Един от примерите са историческите възстановки,
запазването на местни производства, свързани с културни технологии, и др.
Другата тенденция се обвързва с културните индустрии за развлечение, които
предполагат друг консенсус и също са мощни ресурси.
Вместо заключение
Тенденциите в подкрепа на културните различия като богатство откриваме
и в стратегията за развитие на културата в Европейския съюз, в която „европейската култура, киното, телевизията, музиката, литературата, изкуствата на
спектакъла, наследството и сродните сфери имат финансова подкрепа в размер
на 1,46 млрд. евро („Творческа Европа“)“. Не е случайно, че в пояснение относно подкрепата в съдържателен план на проектите се посочват представяне,
разпространение или комерсиализация, „извеждане в пазарни отношения на
блага, услуги и дейности, чието съдържание е свързано с култура, артистични
дейности и/или дейности в сферата на наследството“8.
Двойствената употреба или предпочитанието в определени моменти към използване на понятие като нематериално културно наследство или живо наследство отразява висок залог в сферата на социалното, икономическото и местното
развитие с предпочитание към артефактите или процесите по тяхното създаване
и новите тенденции за развитие на културните и креативните индустрии.
Разбира се, дискусиите продължават, както и нови теми за обсъждане се
очертават.
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Българските изследователи на старини още преди Освобождението са очер
тали онези рамки на интерес към миналото, което и днес попада в орбитата на
проучвателското внимание или благодарение на усърдието на днешните учени
вече отдавна е част от престижната сфера в процеса на общуване с наследството. В отношенията с културното наследство съвременните общества изразяват
логиката на просветени ценители на миналото, като извършват своя обоснован
избор и налагат чрез различни културни политики отделни елементи от наследеното като върховни ценности, които ги репрезентират. Според тази логика
културното наследство представлява подбор от остойностени послания от предишни поколения, които ние не само наследяваме, но и осъзнаваме тяхната значимост и преди всичко условност, доколкото наследството ни задължава да го
предадем на следващите поколения. В днешния ни избор има елемент на предопределеност, на налагане на нашата гледна точка към това какво е културно
наследство за тези след нас. Естествено, няма как да предположим какви биха
били техният избор и разнообразието в неговото тълкуване, но приемаме като
задължение възможността да се осигури за бъдещето възможността за общуване с наследството. Процесът на подобни търсения много често се идеализира,
като моментът на предаването на знание, умения, ценности във всички форми
на тяхното трансфериране се приема за безвъзмезден акт. След създаването на
Конвенцията от ФАРО1 през 2005 г., в която един от най-важните моменти е
възможността за споделена отговорност за опазването, но и за развитието на наследството, е налице признание за представата, в която културното наследство
съдържа ресурс за развитие и допринася за промяната в качеството на живот.
Чрез културното наследство днес могат да се търсят ползи за местните общ
1
Конвенцията от Фаро (Конвенция Фаро 2005) все още не е ратифицирана от нашата
страна. Ние гледаме на нея като на инструмент, с помощта на който могат да се чертаят политики за развитие на културата съобразно интересите на местните общности. С институционална подкрепа и изследователски интерес към конкретно проявление на наследството
може по-ясно да се обособят възможни елементи на нематериалното културно наследство,
спрямо които да се подходи с мисъл за съхранение и развитие.
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ности, при което измеренията на тези ползи биха могли да не бъдат разглеждани единствено в сферата на символния капитал, а като част от съвременната
икономика, свързана с услуги и знание.
Настоящият текст разглежда противоречивите отношения между всекидневни и празнични практики от сферата на традиционния начин на живот,
които не се съотнасят непременно към дейности, притежаващи регулация или
вписани като елемент в листата на нематериалното културно наследство. Няколко казуса съсредоточават погледа към градската среда, която за разлика от
селската много по-рядко у нас се оказва репрезентативна за нематериалното
културното наследство.
Посрещане на Ориент експрес
Забързани във всекидневието, ние често пропускаме множество изяви на
местните общности, които отдавна са валоризирани в конкретната среда на тяхното съществуване, без непременно да са регулирани или пък да са заявени като
осъзната форма на себеизразяване. Посрещането на Ориент експрес на гарата в
Русе е наследена практика във всекидневните развлечения, която започва през
ХIХ в. и продължава и днес. Железницата от Русе до Варна е построена през
1866 г. От 1869 г. има връзка от Гюргево до Букурещ, което дава възможност от
1883 г. да се създаде устойчива връзка между Париж, Виена и Константинопол.
Разбира се, отвъд техническите измерения в трудностите по време на пътешествията – прехвърляне от влак на параход и обратно (през река Дунав и по Черно
море), пристигането на железницата е възприемано като събитие, като част от
комуникацията в тогавашния свят. С влака пътуват новини, стоки, хора, а този
обмен на информация е част от времето на Модерността, в която урбанистичният начин на живот се случва по правила и норми, подчинени на индустриалната
епоха и необходимостта от работно и свободно време.
Железопътната гара в Русе е важно място на памет в структурата на града,
тъй като с нея се свързват знакови събития от местната, а и от националната история – оттук заминават на заточение осъдени четници. Според устните разкази
революционерите издълбали кръстчета в уличните павета. Тези знаци могат да
се видят и днес и независимо от хипотетичността на създаването им са опорна
точка, която поддържа паметта за героичното време, като обвързва гарата със
силното време на революцията и прикрепя мястото към националния разказ.
Малко по-късно с железницата отпътува и поробителят. Сто години след създаването на първата железница, през 1966 г., в старата гара на Русе се открива
Национален музей на транспорта, който се вписва в темата за конструирането
на културния пейзаж – дунавският бряг през ХIX в. е урбанизиран с елементите
на индустриални съоръжения, сред които се отличава железопътната линия. Те,
както и градският парк, чието начало също се свързва с XIX в., са част от местата на памет в Русе, които чрез Музея на транспорта получават по-отчетлива
видимост. А градският парк от своя страна според наблюденията на изследова226

тели постепенно се превръща от място за елита през XIX в. в място за развлечение на всички русенци (Тончева 2018).
Развлечението е основният топос, с който се обвързва железопътната станция – в романа „Нова земя“ на Вазов в ресторанта на гарата се случват балове,
на които дамите и кавалерите са усвоили европейския етикет. Същото място
се свързва и с консумацията на пиво, а тази напитка е своеобразен символ на
индустриалната епоха, тъй като се произвежда във фабрики.
Включването на духов оркестър при посрещане на влак или кораб има
важно място в установяването на устойчиви урбанистични практики, тъй като
музиката не служи единствено за придаване на тържественост или изключителност на събитието, тя променя интонационната среда и обучава всекидневно в
съвременни музикални форми, които тук обикновено определяме като „европейски“. Пристигането на Ориент експрес през XIX в. е привличало погледите на посрещачите не с изключителността на вагоните, които спирали по това
време на румънския бряг в Гюргево, а с ореола на авантюрата от пътуването и с
разнообразието от хора – аристократи, богаташи, красавици. Всички те се прехвърляли с кораб на българския бряг и продължавали пътешествието си с далеч
по-обикновените вагони, които се движат по линията Русе – Варна.
Важен елемент за разбирането на устойчивата практика за посрещане на
влак на гарата са устните разкази и формираната културна памет в общността, както и рецепцията на участниците в събитието. В началото на септември
2018 г. наблюдавах посрещането на Ориент експрес на русенската гара по време
на Лятната школа по антропология, която Нов български университет провежда
заедно с русенския музей. Знанието за този влак днес включва множеството образи, формирани от известния роман на Агата Кристи, както и последните във
времето филми, заснети по тази книга. Едновременно с това експресът притежава ореола на златното време на стара Европа („ла бел епок“), както и статута
на престижно пътешествие за богати хора.
На перона на гарата се бяха събрали над 200 души от различни възрасти, а
техните основни занимания бяха да снимат себе си („селфи“) с влака и неговите
емблеми – по протежение на вагоните са написани някои специфични елементи
– Ориент експрес като част от знак с хералдическа форма, името на фирмата,
която оперира този специален влак „Venice Simplon Orient express“, както и табела с маршрута „Paris – Budapest – Sinaia – Bucuresti – Varna – Istanbul“ (ил. 1).
Композицията е от 15 вагона и включва 90 пътници без персонала.
Особен елемент в своеобразния диалог между посетителите и „експоната“
Ориент експрес е „разглеждането“ на експозицията – по възможност и отвътре.
По време на престоя на гарата във влака не се допускат посетители, тъй като
се извършва гранична проверка2. Един от стюардите на експреса излиза пред
2
Във Варна според Българското национално радио пасажерите на „Ориент експрес“
през 2019 г. са посрещани с хляб и сол: https://www.bnr.bg/varna/post/101159862/orientekspres-pristigna-vav-varna (16.12.2019).
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Ил. 1. Посрещане на „Ориент експрес“ в гр. Русе, сн. Николай Ненов, 2018 г.

медиите и обявява менюто за деня – многостепенно, в духа на френската кухня,
придружено от съответния вид алкохол. Естествени са и опитите за поглед в
затворените пространства, надничане през прозорците на ресторанта, в части
от кухнята, където могат да се видят някои от марките на вината, предлагани
на пътешествениците. В описваната ситуация наблюдаващите стоят от двете
страни на „експозиционната витрина“, в която прозорците на вагона са стъклото, което разделя артефакта от наблюдателя. В този случай наблюдателите
са от двете страни, а едновременно с това те приемат и ролята на наблюдавани.
Ситуацията съдържа и йерархия в отношенията, при която „местните“ са в подолна позиция. И двете страни извършват своите наблюдения и открития – един
от посрещачите е дочул как някой от пътешествениците, които ги разглеждали
с интерес, коментирал със свой спътник: „Виж, един от местните е намерил
отнякъде камера и ни снима!“.
Отношенията, които се създават в тази конкретно описана ситуация, чувствата, които пораждат сблъсъка на култури и културни представи, преживяванията, които се формират върху основата на очакванията и наблюденията по
време на събитието, всичко това създава основата на културна практика с нематериални измерения, устойчиво съхранявана и предавана чрез механизмите на
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градските митове, в които Русе е обвързано с началата на българската Модерност и европейската идентичност, опосредствани от знакови образи, какъвто е
Ориент експрес.
Кончето и Лебеда
Артефактите, които са разпознати като принадлежащи на местните общности, са перфектно средство за акумулиране на постоянен интерес към музея, тъй като те притежават харизматичността и привлекателността на наратор,
свидетел на преживявания или исторически събития, случили се с конкретната
общност. Кончето и Лебеда са столове за постригване на деца в бръснарски
салон във формата на животни. Те са изработени през 50-те години на ХХ в. и
са част от местната градска памет. След 1944 г. комунистическата власт създава
кооперативи – както в селото, така и в града. Бръснарите са обединени в Трудово-производителна кооперация „Хигиена“. В Русе управлението е било на
ул. „Петко Д. Петков“, където се е намирал и един от най-представителните за
времето си салони, включващ и отделение за постригване на деца с два въртящи
се стола – Кончето и Лебеда.
След придобиването им от музея през февруари 2019 г. те са експонирани в
„Екомузей с аквариум“. Чрез споделянето на техните изображения на фейсбук
профила на музея, при което те достигат до аудитория от 30 000 души, Кончето
и Лебеда – столове от бръснарски салон в центъра на Русе, се превръщат във
визуални маркери на памет в разказването за близкото минало. Поколения русенци си спомнят как родителите им са ги водили в салона, за да ги пострижат.
На Кончето са качвали по-големите деца, а на Лебеда – по-малките. Споделянето на свидетелства от досега с артефактите изгражда техния противоречив, но
устойчив образ на наследство.
„Винаги съм завиждал на момчетата в центъра – подстригваха ги на
кончето, а при нас слагаха по една дъска на големия стол и това е – стриже
те арменеца бай Хопсеп…“ (Е. Н., р. 1974 г.).
„Помня, че мразех да ме подстригват, качваха ме на оня проклет кон и аз
ревях през цялото време. След това мама ме водеше на сладкарница „Куба“ да
ям саварина“ (В. П., р. 1970 г.).
Сребърният поднос на княз Александър I
Артефактите, които съдържат истории и предизвикват разказване на истории, са особено ценни в диалога с местните публики, тъй като се превръщат в
стожери на местната културна памет и посредничат в процеса на изграждане на
идентичност.
През февруари 2019 г. на фейсбук страницата на Русенския музей бе споделена снимка на сребърен поднос, притежание на българския княз Александър
I Батенберг, и информация, че е включен в търг на аукцион във Виена (къща
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Доротеум). Това предизвика бурен дебат за смисъла на културното наследство и
възможностите за придобиването на конкретния предмет. Самото разпознаване
на подноса бе дело на русенци, живеещи във Виена, които споделиха вълнението си от откриването на подобен предмет, притежаващ директна връзка с русенската и с националната история. Чрез фейсбук публикацията, с посредничеството на местните медии, а след това и на националните темата стана видима. В
същото време в Министерството на културата този въпрос вече е бил обсъждан
с колеги от Националния исторически музей. Като цяло публичната активност
доведе до безпрецедентно включване на българската държава в търга, която откупи три различни подноса, дарове за княз Александър I, произхождащи от различни български градове, както и негов портрет. Подносите днес са предадени
на Националния исторически музей в София. Независимо от това, че все още
сребърният поднос, изработен в Русе, не е гостувал пред русенските граждани,
към него има интерес, подготвен от разказите за пристигането и пребиваването
на княза, които са част от време, описвано като „златно“ в историята на града.
Сребърният поднос на княз Александър I се оказва първият дар от българските граждани за бъдещия им владетел. Князът пристига във Варна, откъдето
с железница отива в Русе, който през 1879 г. е най-големият град в Княжество
България. Подносът, изработен от местни майстори, има филигранна украса,
в стила на балканските традиционни златарски школи, но по същество е нов
тип изделие, свързано с времето на Модерността. Текстът – посвещение от русенските граждани, изобразеният коронован лъв върху златна плочка правят от
подноса реален артефакт – свидетел на важен исторически момент от живота
на общността.
Нощното небе над Вуковар и Стълповете Голямата и Малката мечка
В близост до град Вуковар, Хърватия, на мястото на праисторическо селище през 2015 г. е изграден музей, посветен на Вучедолската култура (vucedol.
hr), който притежава рядко срещаното из музеите единство между експонати и
музеен наратив. Множество артефакти от този музей днес са разпознавани като
национални символи3. Освен очакваните резултати от проучванията, свързани
с усядане, опитомяване на животни, поява на занаяти, утвърждаване на металургията, основна линия в презентацията и форма на визуална комуникация се
оказват поредица от специфични знаци върху локалната керамика, разпознати
като небесни светила и съзвездия. Нощното небе над Вуковар отпреди хилядолетия се превръща в основен разказ за живота на праисторическите хора, което
придава убедителност на реконструкциите на миналото, спрямо които се търсят
съответствия с днешния ден.
3
„Вучедолската гълъбица стана символ на мира по време на агресията над нашата
земя“ – цитат от интервю с хърватската посланичка у нас Н. Пр. Лйерка Алайбег (Пени
2018).
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У нас има множество места, които са припознавани като астрономически
обсерватории, обвързвани с праисторията, с Античността или със Средновековието. Част от топонимичното знание за околния свят на местните общности са
преданията за Стълповете при с. Мечка, Русенско. Това са два каменни стълпа,
голям и малък, разположени на брега на река Дунав, които се обвързват с познанията за нощното небе4 и представляват възможни ритуални съответствия
на съзвездията Голяма и Малка Мечка. У нас са налице множество случаи на
детайлно познаване на фолклорната образност, топонимичното пространство
и митологичните основи на фолклорната вяра (Моллов 1997; Калоянов 2002;
Демирев 2006; Малчев 2018), но този тип знание съществува до голяма степен единствено в затворени академични общности, при което нематериалните
измерения на наследството не успяват да се валоризират и да придобият нова
стойност в полза на обществото.
И в двата случая са налице наблюдения на звездното небе и визуализиране
на съзвездия, които вероятно са притежавали ритуални функции. Но в единия
случай научният конструкт изгражда впечатляващ музеен наратив, докато при
нас това не се случва. Приемам, че липсата на дистанция с етнографски обозримото минало на домодерните общности ги прави не особено различни от
живеещите днес. Липсата на образование, което да очертава културологичните
изменения в начина на живот до и през Модерността, не дава възможност да се
изгради представа за различната стойност на домодерния начин на живот като
част от балансирана екологична система. В тази екосистема познанието за околния свят, съзвездията и техните възможни ритуални съответствия представлява
част от взаимоотношенията между човека и природата. Сравнително малкото
отстояние от света на „фолклорния човек“, породено и от множеството изяви
на фолклора и до днес, който често се представя като „жив“ и „автентичен“, не
дава възможност за валоризация на подобни вярвания, които днес представляват основно академично знание, част от записи и публикации, а не наследена
форма на ритуали, вярвания и знание за околния свят. Поради това дори научната интерпретация по темата не е намерила адекватен прочит, който да я превърне в работещ механизъм за предаване на знанията на предците.
Рибената чорба като форма на културно наследство
Приготвянето на риба на пръв поглед не е само рибарско умение, тъй като
рибата присъства на трапезата често и е част от обредната кухня на българите. Но в случая рибарските умения за улов се съчетават с необходимостта от
приготвяне на храна – специфично поле за съревнование, което има и своите
многобройни верификатори. В същото време познаването на вкусовите качества на отделните риби, както и начините за приготвянето им отново са резултат

4

За астрономическите познания на старите българи вж. Ковачев 1914.
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от наследено познание, а не единствено на индивидуален опит, независимо че
един от рибарите предпочита едно, а друг – друго. Така например за печене е
отредено първо място на карагьоза – дунавската скумрия, последвана от мряната. Пърженето на риби се приема като подходящо за всички. Но приготвянето
на рибена чорба е умение, което представлява хилядолетна традиция по река
Дунав. Според едни чорбата трябва да е само от един вид риба (сом), според
други – няма ли определен вид риба („без мряна чорбата няма вкус“), не става.
Според други не се ползва дребна риба (уклей, облез), а някои правят чорбата
от каквото имат, т.е. понякога само от уклей. Често се твърди, но не е задължително, че чорбата трябва да се прави от повече от един вид риба, от три-пет
вида, а според други – само от главите на рибата. В действителност направата
ѝ зависи от сезона и от конкретния улов за деня. Като част от специфичните
употреби на рибата е направата на популярната на Балканите шкембе чорба, но
от шкембето на голям сом.
На изток от вливането на река Янтра в Дунав по българския бряг е известен
един вид рибена чорба, в която рибата и зеленчуците се варят. На запад от река
Янтра са популярни два начина за направа – традиционният с варена риба и
т.нар. саламура, в която рибата и зеленчуците се пекат или изпържват, преди да
се сложат да врат. „Саламурата“ е разпознавана като „влашка“ чорба, която пък
северно от Дунав почти не се среща.
Дори само тези бегли ескизи показват сложната и вариативна картина сред
днешното рибарство по отношение на рибената чорба. Приемана като храна
на бедните в миналото, днес рибата и супата от нея присъстват устойчиво като
част от повествованието, обвързано с рибарите и знанието им за света около
тях. Чрез темата се отключват топоси, които изграждат взаимодействия между
човека и природата, отразява се екологичното равновесие, а фокусът върху храната прави от рибената чорба не само ориентир за културни взаимодействия, но
я поставя в центъра на диалога между локално и глобално.
* * *
В настоящия текст като специален случай разглеждаме Венецианската къща в Пиран, Словения, съсредоточила публични брожения, свързани с
идентичността на общността. Къщата стои в пряка зависимост от местната традиционна икономика – търговия със сол под патронажа на Венеция, а в същото
време е средоточие на градски мит за една невъзможна любов.
Този обект има специфично място в градската тъкан на Пиран, чиято икономика и богатство се дължат именно на добива и износа на сол. В пряка връзка
с темата е както местната история от времето на Венецианската република, така
и конкретната къща – паметник на културата, свързана с градския мит за любовта на местна красавица с богат търговец на сол. Това е Венецианската къща
(Beneška hiša, Benečanka), където се извършват сметките около добива и продажбите и макар и само на хартия, се съсредоточава богатството на града. Днес
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къщата представлява резиденция за гости, а на първия етаж има магазин за сол,
козметични продукти със сол, обединени от марката „Пиранска солница“.
Преди четири години изследователи от Института за защита на културното наследство на Словения5 установиха, че най-старият пласт боя е различен
от цвета бордо, с който къщата се помни днес. Този нов/стар цвят е наложен
от специалистите6 като „оригинален“, при което след реконструкцията Венецианската къща се оказва оцветена в охра – като по този начин става абсолютно
неразличима сред околните на площада, изгубила десетилетната си ефектност,
приковаваща погледа на посетителите. Това поражда скандал и продължителен
конфликт сред местните хора – разговарял съм с десетки от тях, които държат къщата да си върне познатия червен цвят, тъй като така тя се отличава от
останалите. На другата страна в спора са специалисти и изследователи като
местна ландшафтна архитектка, която смята, че така къщата влиза в ансамбъл
и не доминира на площада, а това е предимство за възприемане на цялата гама
от архитектурни примери7. Моите интервюта за историята на къщата с хора от
различни възрасти описват невъзможната любов между богаташ и красавица,
тема, позната и от други места – да припомним как, когато човек се прошета из
„Широк сокак“ – главната улица на Битоля, не може да не мине покрай къщата
с балкончето – срещу сегашния хотел „Епинал“. От този балкон красавицата
Емилия Каринте се показвала, а младият тогава Мустафа Кемал (бъдещият Ататюрк) въздишал влюбено. Сходна е историята за Мидхат паша и красавицата
Калиопа в Русе, на която мъжът с власт подарил къща с балкон. Примерите
показват, че тези градски предания не са уникални, а напротив – явно става
дума за фолклорен по тип разказ, в който се включва важна за града личност,
обвързана с конкретно място. Така чрез разказа за невъзможната любов в Пиран
Венецианската къща става различна, отличава се от всички останали, поради
което цветовото ѝ обезличаване се възприема негативно от местната общност.
Къщата е част от значимото минало, което е запаметено (Асман 2001: 75), поради което се е превърнало във важна част от живота на общността.
Къщата се вписва в общия културен пейзаж с градския мит, но и с функцията си – тя е обвързана с местното производство на сол. Солницата е част от
жизнената околна среда (lifescape), където се пресичат както местни умения и
5
ZVKDS: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Институт за защита на културното наследство на Словения) – https://www.zvkds.si/sl/clanek/piran-hisa-benecanka
(16.12.2019).
6
„Решението за по-светлия цвят на фасадата на Венецианската къща се основава на
ресурсите, резултатите от изследванията и приемствеността на подходите за обновяване
на фасадите на площад „Тартини“ през последните две десетилетия, като обновяването
на Венецианската къща е най-новото в серия от модерни ремонти на фасадното покритие
на площада. Избраният цвят се основава на технологичния състав на мазилката, която
следва архитектурата на венецианското влияние“ – https://www.zvkds.si/sl/novice/piranhisa-benecanka (16.12.2019).
7
Интервю с Романа Качич, май 2019. За нея (Romana Kačič) вж. страницата на
ABAKKUM Institute for Landscape, Culture and Art, Piran – www.abakkum.eu (16.12.2019).
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устойчиви практики, така и културен пейзаж, част от брега и морето, който днес
е кандидат за Списъка от световни културни обекти на ЮНЕСКО. Културното
наследство като съвкупност от остойностени елементи или традиционни устойчиви взаимоотношения, наслоени исторически в пространството и времето, се
възприема като особен дух на мястото, съдържащ неговата идентичност. Това
особено нематериално съдържание съставя контекстът на средата и обединява
всички форми на наследството, като ги изпълва със съдържание и им придава значимост в по-голяма степен от тази, ако те се разглеждат поотделно. В този смисъл
посредством специфичната културна характеристика на средата можем да припознаем културния пейзаж като форма на нематериално културно наследство.
* * *
В близкия до Пиран курортен град Порторож при бивш склад за сол
(Nekdanje skladišče soli Monfort) на брега на Адриатическо море е създаден музей на солодобивното производство, част от Морския музей на град Пиран. За
местната общност Солницата представлява еманация на локалната домодерна

Ил. 2. Картина на Венецианската къща, масло, 2018 г. Съботен арт пазар
на площад „Тартини“, гр. Пиран, Словения, сн. Николай Ненов, 2018 г.
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индустрия, част от богатството на Венеция в миналото. Издирени са видеодокументи, направени са интервюта на работници от солницата, които са част от дигиталния сегмент в експозицията. Независимо от резултата от предложението
за вписване в Листа на световното наследство Солницата вече е валоризирана
от местната, а и от националната общност, което и занапред ще я прави важна.
Така отделните фабули на общия разказ – Солницата като част от културния
пейзаж, музеят на Солницата като репрезентативна част от нейното съществуване заедно с градския мит и разказите за солта като част от местното богатство
се наслагват в общ разказ за локалното наследство. Обединено от „червения“
образ на Венецианската къща, нейните нематериални измерения ни дават право
да посочим тази къща като локална емблема на културното наследство, увековечавана и в произведенията на местните художници (ил. 2).
* * *
В процесите на диалог с паметта на миналото местните общности се
включват в разнообразни реконструкции на традиционни умения, знание или
образи, в които прозират базови ориентации на човека във възможностите
му да усвоява и съществува в заобикалящия го свят, при което чрез трансмисията на културно знание се постига връзка с вече натрупания предшестващ
човешки опит (Сантова 2014: 73–76). Разпознаването на локалните форми на
нематериално наследство е процес, който е обвързан с изявите на осъзната
местна идентичност, с конструирането на наследство, а понякога и с неговата музеефикация. В отделните етапи на този процес – при формирането на
основания за избора, както и при формулирането на мотивацията, най-често се търси експлициране на процесите на трансмисия на културни знания,
явяващи се ключови за формирането и предаването на памет и идентичност.
В основата на постигането на трайни и значими резултати стои устойчивата работа на изследователите, които проследяват нематериалните измерения
на културното наследство. И ако смисълът от издирването и съхраняването
на нематериалното културно наследство се изразява в постигане на културно
многообразие (Конвенция 2003), то търсенето на нематериалните измерения
на различни общности, групи и отделни лица ни дава възможност да се докоснем не само до богатство от утвърдени изяви, но и да разкрием онези устойчиви всекидневни практики, които имат възможността да се превърнат в културно наследство. Постигането на това качество е опосредствано от множество
условности, но чрез диалог с местните общности изследователите както в
миналото, така и днес могат да предложат съвместни решения за познаването
и опазването на културната среда, която съдържа елементи на културата, наследени от тези преди нас, важни за хората, тъй като те се идентифицират чрез
тях и техните нематериални измерения.
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In Search of the Intangible Dimensions of Cultural Heritage
Nikolay Nenov
Summary: This text addresses statements by local communities that have long
been valorized in the particular environment of their existence, without necessarily
being regulated or stated as a conscious form of self-expression. Welcoming the
train Orient Express at the Rousse station is an inherited practice in everyday
entertainment, tied to the beginning of Bulgarian Modernity and European identity,
mediated by characteristic images, which begins in the 19th century and is still alive
today. Examples of museum artifacts important to local communities in Rousse,

236

Bulgaria and Vukovar, Croatia complete the theme. Emphasis is added on the Venice
House in Piran, Slovenia. It is an architectural monument and cultural heritage, but
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МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Ивайло Първанов

Ключови думи: нематериално културно наследство, документиране, танцова нотация, Лабан нотация/кинетография на Лабан, Райна Кацарова-Кукудова

Една от мерките за „опазване“ на нематериалното културно наследство,
залегнали в Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
на човечеството, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през есента
на 2003 г., е „документиране (подч. мое, И.П.)“1. Отчитайки значението на документирането при опазването на нематериалното културно наследство, секцията за нематериално културно наследство към ЮНЕСКО организира експертна
среща по документиране и архивиране на нематериално културно наследство.
На 12–13 януари 2006 г. в Париж двадесет и четирима международни експерти
от 23 държави, представляващи различни дисциплини и различни гледни точки,
бяха поканени да участват в срещата, за да споделят своя опит в практиката на
производство, обработка, съхранение и правене на достъпна документация на
елементи от нематериалното културно наследство. В доклада на експертната
среща е записано, че „ЮНЕСКО възнамерява да събира и разпространява добри практики в областта на опазването на нематериалното културно наследство,
включително документацията им“ (Report 2006: 17). Всяка от областите, в които се проявява нематериалното културно наследство, има специфичен начин за
документиране, но в настоящото изложение ще обърна внимание на методите
и практиката при документиране на танц в традиционната култура и по-специално на българската етнохореоложка система за описание на телодвиженията.
Документирането „на културното наследство е организиран процес на
регистрация на информацията“ (Maroevic 1998: 141), на материализиране на
„информация-като-знание“ (information-as-knowledge) в „информация-като-нещо (б.а., в смисъла на нещо материално)“ (information-as-thing) (Buckland 1991:
351), която можем да получим от изследвания обект или цяло. „Този процес
се основава на данни за даден обект или цяло, чието количество и качество се
определят от някакъв стандарт или конвенция, така че да ни предоставят въз-

Чл. 2, ал. 3 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.
(Конвенция 2003).
1
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можно най-точна представа за обекта или за цялото от всички професионални
и научни аспекти, за времето, през което се изготвя документацията“ (Maroevic
1998: 142). Пречупвайки това твърдение на Мароевич през призмата на танца
в традиционната култура, получаваме един многопластов обект за документиране. От една страна, основна характеристика на танца е, че той се развива във
времето и в пространството, от друга, той е част от системата „художествена
култура“ (Живков 1977: 9–36), от трета, е социален белег и чрез него може да
бъде изследвана социологическата структура на обществото (Щърбанова 1997)
и т.н. Тези няколко основни характеристики на танца в традиционната култура
определят и множеството техники за документиране, които използват учените
в областта на етнохореологията. Основните използвани в практиката методи са:
• наблюдение;
• интервю;
• фотозаснемане;
• аудиозапис;
• видеозаснемане;
• система за описание на телодвиженията;
• пространствено-времеви датчици.
Голяма част от тези методи за документиране са добре познати и многократно
разисквани. Наблюдението, интервюто, аудиозаписът, както и фото- и видеозаснемането са широко използвани от всички научни дисциплини, занимаващи се с областите, в които се проявява нематериалното културно наследство. Навярно странно и малко необичайно звучи „пространствено-времеви датчици“, но те са съвременно средство за документиране, което има огромно значение за изследването
на биомеханиката на танцовите движения. Пространствено-времевите датчици са
устройства за записване на разположението в пространството на датчика в определени отрязъци от време. При правилно позициониране на датчиците върху човешкото тяло те могат да уловят и най-малките изменения при движение (танцуване).
Навярно се питате: „А за какво ни е тази система за описание на телодвиженията,
след като имаме видеозаснемане и тази нова технология пространствено-времеви
датчици?“. Този въпрос е коментиран от много автори. В настоящата статия няма
как да разгледам всичките мнения по въпроса, нито целта е такава. След като изясня какво представлява системата за описание на телодвиженията, ще споделя
най-важните според мен доводи в подкрепа на този метод за документиране.
Системата за описание на телодвиженията, позната още като хореография,
хоропис, танцопис (Джуджев 1945: 25), кинестенография (Кацарова-Кукудова
1958: 354), кинетография (kinetography) (Knust 1979: xvii), танцова нотация
(dance notation) (Guest 1984: xiii) и др., е графичен метод за трансформиране
на пространствено-времевия континуум на танцовите движения в двуизмерно изображение върху различен носител, най-често хартия2. Доколкото е
2
Това определение е формулирано съвместно в личен разговор с доц. д-р Анна Щърбанова.
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известно, едни от първите опити за документиране на танцови движения със
система за описание на телодвиженията са открити в „два ръкописа (б.а., от
XV в.), познати под името „Каталунски ръкописи“, които се съхраняват в общинските архиви в Сервера, Испания“ (Guest 2014: 37). В тях е описан известният танц Filles a marier3 със система от абстрактни символи, като всеки символ
има определено съответстващо движение. В единия ръкопис над абстрактните
символи има буквен код, чрез който е даден ключ към тяхното значение. В същия този период италианецът Доменико да Пиаченца (1400–1476) издава своя
трактат De arte saltandi et choreas ducendi (1455), който днес учените приемат
за първо ръководство по танци. За разлика от ръкописите от Сервера, Да Пиаченца описва неговите авторски произведения с думи и разказвателно въвежда
читателите в техниката на танца. Към тези най-ранни опити за записване на
танцовите движения трябва да добавя и смятаната за първа печатна книга със
записани танци, а именно L’Art et Instruction de Bien Dancer. Книгата е датирана
от късния XV в. Тя е от анонимен автор и в нея, както в ръкописите от Сервера,
е описан известният за този период Filles a marier, но с буквено-цифрова кодова
система (Smith 1937). От тогава досега са изминали повече от 500 години и светът разполага с „над осемдесет“ (Guest 1984: xi) различни системи за описание
на телодвиженията. В зависимост от графичния метод на записване най-общо
можем да ги класифицираме в няколко основни вида:
• Словесни системи – изградени са на базата на писмеността и представят движенията разказвателно или с въведен предварително терминологичен
апарат.
• Кодови системи – при тях се използват елементи от писмеността, които
са предварително дефинирани – букви, цифри, думи, абревиатури и комбинации от тях.
• Визуални системи – те си служат с последователност от картинки, в т.ч.
пиктограми, идеограми, модел на пътя (foot pattern) и др.
• Абстрактни системи – използват определен набор от предварително дефинирани абстрактни символи.
• Смесени системи – изградени са на базата на комбинации от посочените видове.
Зад всяка от тези категории стоят множество системи, използвани през вековете. Всяка от тях има своите слаби и силни страни, своята гледна точка за
това как да трансформира пространствено-времевия континуум на танцовите
движения в двуизмерно изображение. Връщайки се отново на призмата, през
която гледаме на документирането в тази статия, трябва да направя различно,
но според мен много важно класифициране на системите, а именно системи за
моделна и за точна фиксация на движенията. При тази класификация водещ
е не начинът на изобразяване на движението, а степента на фиксация при транс

3
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Моми за женене (превод от автора).

Фиг. 1. Хоро „Турлашката“, с. Хайредин,
кинестенография на Ивайло Първанов по системата Кацарова – Илиева

формирането му в двуизмерно графично изображение. Тази степен на фиксация
при записването на танца в традиционната култура е пряко свързана с отсяването на моментното орнаментиране с декоративна функция на индивидуалния играч от орнаменталните и вариационните елементи на всички структурни
равнища (Илиева 2007: 43). При това отсяване записвачът отразява графично концептуалния модел на танцовите движения, а не точна фиксация на
движенията на всеки отделен играч. Такава система за моделна фиксация при
описание на телодвиженията е кинестенографията на Райна Кацарова-Кукудова
(1901–1984), по-късно доразвита от Анна Илиева (ил. 1). Тази българска система за документиране на танца в традиционната култура е създадена да служи на
етнохореолозите в България основно при теренната им работа във времената, в
които те не са разполагали или са разполагали ограничено с техника за видеозаснемане. Тя е безценен принос към добрите практики за документиране. Но с
какво системата Кацарова–Илиева е толкова специална и с какво се отличава от
всички останали системи?
1. На нея са документирани над 5000 танцови образеца, най-ранният от
които е от 1936 г.4 Първите опити на Райна Кацарова-Кукудова да записва танцови движения започват през 1935 г. В този най-ранен етап тя използва буквено-цифрени означения, които се различават от въведената през 1936 г. система. Теренните записки, съдържащи и кинестенограма, представляват безценен
източник на информация за състоянието на танца в традиционната култура на
българите, особено при оскъдните възможности за филмова документация в
най-ранния период.
2. Системата е изградена от немного на брой абстрактни символи. От 1940 г.
Райна Кацарова-Кукудова въвежда хоризонтална черта в кинестенограмата. Оттогава символите, отнасящи се за десния крак, се изписват над чертата, тези за
левия крак под нея. Хоризонталната черта е разположена под петолинието с
нотираната музика и текста на песента, като по този начин получаваме визуален синхрон между музиката и танца. За мен едно от най-големите предимства,
4
Музикалнофолклорен архив на Института за изследване на изкуствата при БАН –
а.е. № 40.514.28.
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които има системата Кацарова–Илиева, е, че тя компактно и нагледно графично отразява характерния за традиционната култура комплекс „музика, поезия и
танц“ (Кацарова-Кукудова 1954: 49).
3. Символите са асоциативни, добре систематизирани и лесни за изписване, което позволява както бързо документиране, така и бързо разчитане при
добро познаване на системата.
4. Системата си служи със символи, които описват кинетичните елементи5
в рамките на клетката, а не мотивни структури.
5. Танцовият материал се именува с локалното наименование, а не с привнесени външни или обобщаващи термини.
6. Системата позволява записването на няколко варианта на един и същи
елемент (в скоби под или над основния символ) на една кинестенограма.
7. Системата дава на световната практика различен подход за осмисляне и
графично документиране на танца в традиционната култура, а именно моделната фиксация на движенията.
За голямо съжаление тази система се използва от малък кръг учени-етнохореолози в България. Въпреки че всеки човек с танцова и музикална култура би
могъл лесно и бързо да се научи да записва и разчита системата Кацарова–Илиева, тя не е широко позната дори и сред занимаващите се с българска народна
хореография. Въобще въпросът с документирането чрез система за описание на
телодвиженията не е приоритет в съвременността. Отдавна видеозаснемането
е основно средство за документиране както на танца в традиционната култура, така и на авторски танцови произведения. И тук е моментът да се върна
на въпроса, който зададох в началото на статията: За какво ни е тази система
за описание на телодвиженията при възможността за видеозаснемане и новата
технология пространствено-времеви датчици?
През май – юни 2019 г. имах възможността да специализирам лабанотация
(Labanotation) в Унгарската академия на науките под ръководството на д-р Янош
Фюгеди6. В редица разговори с него нееднократно обсъждахме каква е ползата
от това наред с видеозаписите, техните цифрови версии и цифрово родените

5
Кинетични елементи – това са различните движения и жестове, извършвани от
танцуващите и организирани в човешкото съзнание в някаква система. Те съдържат един
силов импулс и представляват най-малките градивни единици на танцовите построения
(Илиева 2007: 33).
6
Янош Фюгеди е етнохореолог и танцов нотатор в Института по музикология – Изследователски център по хуманитарни науки към Унгарската академия на науките. Основните му изследователски интереси са в етнохореологията – теренни изследвания (особено
в Трансилвания, Румъния), бази данни за танци, съдържащи филми и нотации, сравнителен анализ на традиционните танци; в танцовата нотация – теория на нотациите, анализ
на движенията, обучение по нотация и компютърни приложения в областта на кинетографията Laban / Labanotation. Фюгеди е преподавател в колежа в Унгарската танцова академия. Той е член на Международния съвет по кинетография Лабан (International Council of
Kinetography Laban) от 1989 г. В момента е председател на настоятелството на Международния съвет по кинетография Лабан (Fügedi, 2019).
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такива да имаме и кинетограми на хартиен носител. В интервюто, което той даде на 25.06.2019 г.,
на зададения от мен въпрос „Видеофилм, цифрово копие на филма или танцова нотация на хартия. Кой е най-сигурният начин за съхранение на
информацията?“, той беше категоричен: „Само
нотациите ще оцелеят. Без съмнение всички видеофилми ще изчезнат. Всичко. Никакви електронни данни няма да оцелеят. Просто е въпрос
на време. Нотациите на хартия ще оцелеят. Бъди
сигурен“. По-нататък разговорът продължи с
разказ за химическата инфекция, която е станала
в техния видеоархив, и взетите мерки за спешна
цифровизация на архива и идващите след цифровизацията проблеми. Някои от най-важните
са: бързата смяна на технологиите, непрекъснатата нужда от поддръжка и актуализация както
на файловите формати, така и на софтуера, който се използва за визуализацията им. Както каза
накрая д-р Фюгеди: „Ние не знаем какво ще ни
донесе бъдещето, но бих те посъветвал, ако видиш свободно парче камък, просто го издълбай и
това ще остане хиляди години. Всички останали
медии са временни“. Освен функцията опазванe
(запазване, съхранение, preservation) системите
за описание на телодвиженията са изключително полезни и в области като танцов и музикален
анализ, връзка на музиката с танца, сравнителен
анализ, педагогика, биомеханика и много други.
Но дотук спирам с темата „защо е важно“.
Нека обърна страницата и ви запозная със случващото се с танцовата нотация днес. В световен
мащаб най-широко използвани са кинетографията на Рудолф фон Лабан (1879–1958) (лабанотация) и танцовата нотация на Рудолф Бенеш
(1915–1975), като определено превес взема първата. Замислена и реализирана като универсален стандартизиран език за запис и анализ на
Фиг. 2. Хоро
човешките движения, кинетографията на Лабан "Турлашката“, с. Хайредин,
е може би единствената система за описание на записал Ивайло Първанов по
телодвижения в света, чрез която те могат да системата лабанотация
бъдат фиксирани и записвани с много висок процент на детайлност. Системата на Рудолф фон Лабан се използва за документиране както на танци в
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традиционната култура, така и на авторски танцови произведения и е типичен
представител на системите за описание на телодвиженията с точна фиксация.
Системата е изградена от голям набор от абстрактни символи (ил. 2), които са
разделени на две основни категории: движения, които поемат тежестта на тялото (support movements), и такива, които не поемат тежестта на тялото – жестове (gestures) (Fügedi 2016: 18). Системата работи по стриктно установени
правила, като отразява и най-малкия детайл при изпълнението на движението.
Първият принцип на кинетографията Лабан, изведен от Алберт Кнуст, гласи:
„Формата на знака показва какво трябва да се случи“ (Knust 1979: 1), което
ясно показва степента на асоциативност на системата. Подобно на музикалната нотация символите се разполагат в колоните, образувани от вертикална
„линейна система“ (Четриков 1979: 170), която е съставена от 3 основни и
между 6 и 10 допълнителни линии. Всяка колона отговаря на една от главните
части на тялото – глава, ръка, крак, тяло. Поставяйки символ в нея, ние указваме, че в дадения момент тази част от тялото извършва определеното от символа движение. Средната основна линия, която често е наричана „централна
линия“ (Guest 2011: 18), представлява линията, която разделя тялото на две
равни части (фиг. 1), като вдясно от нея се записват движенията, изпълнявани
с дясната ръка или крак, а вляво – тези, изпълнявани с левите. Централната

Ил. 1. Лабанотация: линейна система
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линия е разделена на сектори, които са равни на времето, за което трябва да
бъде изпълнено дадено движение. Но за да постигнем заявената детайлност и
точна фиксация при описанието на движението, трябва да имаме възможност
да го наблюдаваме многократно и да вникнем в неговата същност. Без помощ
та на видеозапис това едва ли би било възможно. Лабанотацията продължава
да се развива в световен мащаб и днес. В създадения през 1959 г. в Англия
Международен съвет по кинетография Лабан днес участват над сто активни
членове от 25 държави. На всеки две години съветът организира международни конференции, свързани с лабанотацията, като представените материали
се публикуват в сборници. Системата се преподава и в почти всички големи
университети, в които има специалност, свързана с танц. Редица организации,
като Dance notation bureau и European Seminar for Kinetography, предлагат обучения и семинари на различни нива.
Но колкото и съвършена и развита да е една система за описание на телодвиженията, никога не трябва да забравяме Кантовия афоризъм: „Невинното око е сляпо, а девственият ум – празен“. Процесът на трансформиране на
пространствено-времевия континуум на танцовите движения в двуизмерно графично изображение е сложна система, зависеща от редица фактори, сред които
най-важен и определящ е човекът. Човекът записвач трябва да познава много
добре системата за документиране, с която си служи. Той трябва да може да
танцува, както и да е достатъчно музикално грамотен. Наред с тези основни
качества огромно предимство за записвача ще е, ако познава характеристиките
на локалната и регионалната фолклорна танцова култура и има аналитичен ум.
На последно място, но не и по значение, са неговите познания по биомеханика
на движенията, които ще му позволят правилно и точно да отрази на кинетограмата всички детайли. Но за какво ни е танцова нотация, ако няма кой да я прочете? В основата на идеята за „опазване“ е да съхраним и предадем определена
информация на бъдещите поколения. От тази гледна точка в процеса на документиране получаваме един комуникационен канал (фиг. 2), от едната страна на
който стои записвачът, а от другата – четящият танцовата нотация. За да бъде
реализирана комуникация, реципиентът на информацията – читателят, трябва
да притежава почти същите качества като записвача. Наред с доброто познаване
на системата, използвана за документиране, изключително важно за него е да
познава характеристиките на локалната фолклорна танцова култура. Той трябва
да бъде добър интерпретатор и да има пространствено мислене.
И така, както видяхме в изложението, документирането на танца в традиционната култура е многопластов и сложен процес, който изисква използването
на различни техники и технологии. Една от тях е използването на система за
описание на телодвиженията, която представлява графичен метод за трансформиране на пространствено-времевия континуум на танцовите движения в двуизмерно изображение върху различен носител, най-често хартия. Световната
практика познава над 80 такива системи, малка част от които се използват и
днес. Въпреки множеството сигнали на учените по света, че видеозаписите и
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Ил. 2. Процесът на документиране на танц като комуникационен канал

електронните носители са нетрайни и изискват огромен финансов ресурс за
поддръжка, в България този метод за документиране почти не се използва вече
извън академичните среди. Но нека се замислим. Ако преди 85 години Райна
Кацарова не беше започнала да опитва, да осмисля и разработва българската
система за описание на телодвижения, дали днес щяхме да имаме документирани и съхранени за бъдещите поколения над 5000 танцови образеца?
Материализирането на нематериалното културно наследство не е лека, но
е изключително отговорна задача. Неслучайно в Конвенцията за опазване на
нематериалното културно наследство мярката „документиране“ е поставена на
второ място, веднага след идентификацията. И нека не забравяме, че за да имаме
комуникационен канал, са нужни двама – изпращач и получател. Макар и получателят да е отложен във времето, комуникация все някога ще бъде осъществена
(както се случи при моите изследвания върху системата Кацарова–Илиева).
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ПРОЕКТЪТ „ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
НА АНТИЧНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“
КЪМ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА
„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,
НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“
НА ЦЕНТЪРА ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ ИБЦТ–БАН
Ваня Б. Лозанова-Станчева

Ключови думи: онлайн енциклопедия, антично културно-историческо наследство, Национална научна програма „Културно-историческо
наследство, национална памет и обществено развитие“

Проектът КИННПОР
Националната научна програма (ННП) „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)“ беше иниции
рана от учени от Българската академия на науките (БАН) и е финансирана от
Министерството на образованието и науката (МОН) „в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017–
2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво
поддържана научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни
и широко достъпни онлайн платформи. От друга страна, програмата е необходима за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на
хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.“ 1.
Проектът „Онлайн Енциклопедия на античното културно-историческо наследство в Югоизточна Европа / Encyclopedia of Cultural and Historical Heritage
of the South-East Europe“(ECHHSEEu) е заложен в Работен пакет № 4: Дейности
по разработката на научни и научноприложни продукти. РП 4.1. Дигитализация и виртуализация на културното наследство на Института за балканистика с
Център по тракология при БАН с продължителност 12 месеца за 2019 г.
Проектирането, внедряването и разработването на електронни приложения
за събиране, организиране и разпространение на културно съдържание пред-
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ставляват важен научен проблем с огромни приложни перспективи. Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране
на античното културно-историческо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс, е заложено както
в Закона за културното наследство на Република България, приет през 2009 г.2,
така и в поредицата конвенции на ЮНЕСКО, сред които централно място заемат: Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО, приета на 16 ноември 1972, в сила от 17 септември 1975 г.3; Конвенцията за опазване на подводното културно наследство, Париж, 2001 г.4; Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, Париж, 17 октомври
2003 г.5; Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на
културно изразяване на ЮНЕСКО, Париж, 20 октомври 2005 г.6
За прилагането на тези конвенции за опазване на световното културно и
природно наследство и за опазване на нематериалното наследство са дефинирани като особено функционални комуникационните стратегии, насочени към популяризирането на световното нематериално наследство. Чл. 13, който дефинира редица мерки за опазване на КИН, включва ясна програма за неговото популяризиране, която акцентира върху осигуряване на достъп до нематериалното
културно наследство при спазване на съществуващите практики, определящи
реда на достъп до отделни специфични аспекти на това наследство (чл. 13 г (ii).
Важно място в тези усилия намират информационните мрежи за популяризирането на културното наследство не само на ниво експерти, но и за най-широка
аудитория. Член 14 (а) iv на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство препоръчва приоритетно неформалните способи за предаване
на знания, като в член 14 (б) акцентира на информирането на обществеността
особено за опасностите, които заплашват това наследство (вж. член 14 а i (i),
включващ програми за образование, повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта).
Редица конвенции на Съвета на Европа също препоръчват създаване и развитие на информационни мрежи за културно наследство, каквато е Рамковата

Държавен вестник, № 19, 13 март 2009 г.; нормативните документи и решения относно културно-историческото наследство са събрани и публикувани у Велев 2014; вж.
Велев 2013.
3
Обнародвана в Държавен вестник, № 44, 27 май 2005. В сила за България от
17.09.1975 г.
4
Ратифицирана със закон, приет от 39-ото НС на 10 септември 2003 г. – Държавен
вестник, № 84 от 2003 г., в сила от 2 януари 2009 г., издадена от Министерството на културата, обнародвана в Държавен вестник, № 16 от 26 февруари 2010 г.
5
Ратифицирана със закон, приет от 40-ото НС на 26.01.2006 г. – Държавен вестник,
№ 12 от 7 февруари 2006 г. Издадена от Министерството на културата, обнародвана в Държавен вестник, № 61 от 28 юли 2006 г., в сила за Република България от 10 юни 2006 г.
6
Държавен вестник, № 33, 21 април 2007; издадена от Министерството на културата.
2
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конвенция на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото, Фаро, 27 октомври 20057, и Резолюцията на Европейския парламент от
8 септември 2015 г. за интегриран подход към културното наследство на Европа8.
Множество други документи и решения детайлизират и изграждат ясна мрежа от
препоръки и стимули в очертаната посока (Василева 2013а; Велев 2013).
Тези базисни нормативи и препоръки са залегнали в основните принципи
на реализиране на проекта за създаване на концепция и съдържание за онлайн
Енциклопедия на античното културно-историческо наследство в Югоизточна
Европа.
Дефиниране на проекта
Концептуалният модел за билингвистична (български/английски език) онлайн Енциклопедия на античното културно-историческо наследство в Югоизточна Европа/ Encyclopedia of Ancient Cultural and Historical Heritage of the
South-East Europe (ECHHSEEu) е оригинален електронен проект за мултимедиен ресурс и дигитален портал, насочен към систематизиране, изследване,
представяне и популяризиране на богатите и разнообразни ценности на наследството на етническите и културните общности, процъфтявали през Античността в Югоизточна Европа. Най-изтъкнатите от тях ще са представени – с цялото
разнообразие на тяхната изразност, употреба и история – в енциклопедичните
статии, подходящо илюстрирани с аудио-визуални медии. Тази енциклопедия е
ресурс, който непрекъснато ще се разработва и обогатява с нови статии и мултимедийни файлове.
Целта на Енциклопедията е да обхване целия спектър на античното културно-историческо наследство в Югоизточна Европа, като експлоатира резултатите от най-новите изследвания в съответните научни области, черпи информация от актуални научни публикации и постигнатото от всички исторически
дисциплини и археологически разкопки.
Електронният формат на енциклопедията позволява да бъдат използвани
изцяло новите цифрови технологии по отношение на проектирането на практически методи за интеграция, структуриране и управление на значителен обем от
текстови и аудио-визуални материали. Приложенията, разработвани в рамките
на дизайна на проекта, са резултат от общи методологии относно електронното
и мултимедийното представяне на историческа и културна информация9.
7
Council of Europe Treaty Series, No. 199: Council of Europe Framework Convention
on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 27.X.2005 – https://rm.coe.int/1680083746
(10.10.2019).
8
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_BG.html?redirect
(10.10.2019).
9
EC, Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes
and activities, 2017 – https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/2014-heritage-mappingversion-2017_en.pdf; вж. EC, Implementation of Commission Recommendation on the
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Целеви групи
Енциклопедията ще предлага безплатно широки възможности за достъп до
информация относно културно-историческото наследство за всички интересуващи се – на експертно и неформално ниво – с акцент върху образователните и
изследователските общности. Олекотената му интернет структура я прави достъпна за най-широка и разнообразна публика, от една страна, а от друга – улеснява и стимулира постоянната актуализация на съдържанието и приложенията.
Дефинирани са следните потенциални целеви групи: учащи се от всички
нива и степени, академични общности, туристическият бизнес, медии, найширок кръг хора с интерес към античното културно-историческо наследство.
Предлагайки утвърдени и специализирани знания за КИН в съответствие с найвисоките академични и научни критерии, използвайки различни медии, достъпни на уебсайта, Енциклопедията същевременно трябва да е достъпна за неспециалисти и хора с различно ниво на образование чрез препоръчителна базисна
библиография, позовавания на други уебресурси, речници и т.н.
Цели на проекта
Проектът си поставя за цел създаване на потенциал за динамично развитие
на съдържанието, интердисциплинарно сътрудничество, насърчаване на знанията по научни и образователни въпроси, свързани с проблемите на културноисторическото наследство в Югоизточна Европа.
Стремежът е в бъдеще да бъде изградена инфраструктура на сайт, който ще
привлече интереса и производството на творчески научни изследвания относно
античната история и култура в Югоизточна Европа и ценностите на тяхното
наследство в съвременния контекст. Независимо от отделните тематични единици, които ще се определят от региона и/или времето, инфраструктурата ще
може да администрира динамично съдържание и услуги в дефинираната проблемно-тематична сфера.
Дизайн на проекта
Принципното структуриране и организацията на съдържанието на Енциклопедията са изградени върху Закона за културното наследство на Република
България, приет през 2009 г.10, според който културното наследство се дефиdigitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation, Progress
report 2013–2015, 2016; EC, Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility And
Digital Preservation. Consolidated Progress Report on the implementation of Commission
Recommendation (2011/711/EU) 2015–2017. European Union, 2018 – https://www.
digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2019/06/ReportonCulturalHeritageDigitisationOnli
neAccessibilityandDigitalPreservation.pdf (видяно последно на 10.10.2019), и др.
10
Държавен вестник, № 19, 13 март 2009 г.
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нира посредством нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност
(чл. 2. (1); вж. Денчев, Василева 2010; Василева 2013). Това позволява въвеждането на множество дискурси, ключови обекти и практики, както и нива на
съотносимост и смислови връзки.
Тематично Енциклопедията е структурирана чрез ясно дефинирани суперкласове, подкласове и свързани класове, заложени в Закона за културното наследство на Република България и конвенциите на ЮНЕСКО. В таблицата тук
са систематизирани базисните нива на структуриране и организация на основните тематични рубрики:
Движимо КИН

произведения на изящни и приложни
изкуства

Movable Cultural Heritage
Недвижимо КИН
Immovable Cultural Heritage

Нематериално КИН
Intangible Cultural Heritage
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археологически и обекти и
резервати;
исторически обекти и комплекси;
архитектурни комплекси и
паметници;
исторически места;
инфраструктура:
свещени места, храмове, свещени
пространства;
поклоннически пътища;
селищна система
обичаи, обреди, празненства,
ритуали и вярвания;
музика, песни и танци;
устна традиция и език;
медицина;
знания и умения, свързани с
традиционни занаяти

Периодизация и хронология
Periodization and Chronology

таблици;
графики;
периоди

Музеи и музейни сбирки
(по държави)
Museums and museum
collections
(by countries)

по държавите в
Югоизточна Европа

Източници
Sources
Multimedia resources

по антични автори;
по издания на типовете източници:
епиграфски, нумизматични,
керамика, металопластика, мозайки
и т.н.

Библиотека
(тематична)

Библиография
Bibliography

Library

PDF-архив
PDF-Archive

Галерия

изображения/Images
карти/ Maps
графики/Graphics
аудио-визуална информация/
Audiovisual information

Galery

Вторият етап на проекта предвижда акцент върху създаване на съдържание, структуриране и разработване на рубриките към макропроблематиката
„Нематериално културно наследство“ и нейните подкласове и свързани класове. Отправна точка в решаването на тази задача е дефиницията за нематериално
културно наследство, представена в Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003), чл. 2, §1–2:
„Нематериално културно наследство“ означава обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културно
наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение
на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост
от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната
история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този
начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие
и творчество на човечеството“.
Проектът предвижда интегрирането и на редица други проекти, свързани
с античната култура (бази данни, архиви на електронни текстове, връзки с интернет сайтове, които предоставят изследователски и информационни услуги).
Базисна структурна единица е енциклопедичната статия, която съдържа съответно: наименование, описание, характеристики, йерархични връзки и релации с други статии, илюстративен материал, препоръчителна литература, име
на автора. Статиите са ясно дефинирани тематични единици, включващи набор
от данни, събития и явления, основни интерпретации и техните алтернативи. За
тяхната прецизна подготовка е създадено методическо ръководство за автори253

те, както и пилотни модели, които да ги ориентират в системата за техническо
оформление на текста и приложенията към него, тематично структуриране и
концептуализиране.
Визуализация на концепцията
Проектът за онлайн Енциклопедия на античното културно-историческо наследство в Югоизточна Европа / Encyclopedia Cultural and Historical
Heritage of the South-East Europe (ECHHSEEu) получи своя визуализация посредством първоначално оформление на примерно заглавно превю на уебсайт
на база Joomla; публикуване на регистрирани за целта домейн и хостинг: http://
seeu-heritage.net/. Предвиждат се по-нататъшно прецизиране и подобряване на
визията с работата върху сайта.

Ил. 1. Скрийншот на началната страница на уебсайта на проекта

Етапи
На първоначално ниво структурата на проекта се дефинира около следните
ключови перспективи:
• Създаване на система за структуриране на база данни за записи, където
историческата и културната информация са организирани под формата на енциклопедични статии, придружени от визуални приложения.
• Поетапно идентифициране на обектите, които ще бъдат визуализирани и
при които информацията, появяваща се в енциклопедичните статии, ще се допълва с визуализация на исторически събития, процеси и явления, евентуално с
триизмерни изображения, цифрови модели на градове, музика и видео.
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• Генериране на библиографска база данни, която ще включва както препоръчителна библиография на тематичните енциклопедични единици, така и
пълна библиография, като ще бъде постепенно актуализирана независимо от
процеса на генериране на енциклопедичните статии.
• Създаване на исторически интерактивен атлас, където пространствената
информация е организирана под формата на карти и е допълнена с историческа
и аудио-визуална информация.
Технически се изискват проектирането и внедряването на бази данни, способни да включват самата информация, както и информационни метаданни и „интелигентни“ потребителски интерфейси, които, от една страна, ще бъдат в полза
на историци, архитекти, журналисти, специалисти в областта на туризма, държавната и местната администрация, а от друга, ще предоставят на потребителите
алтернативни начини за навигация и търсене в целия информационен спектър.
Предоставената информация е организирана на много нива (текстове, бележки под линия, хронология и периодизация, библиография, каталози и регистри, систематизирани тематични бази данни, визуален материал и други приложения) и видове (текст, изображение, евентуално звук), използвайки напълно
мултимедийната технология и с повишена интерактивност.
Перспективи и партньорства
Античното културно-историческо наследство на Югоизточна Европа е разнообразно и плод на различни етнически и етнокултурни общности, на редица
държавни формирования, което предполага ясно дефиниране на регионалните и етническите/етнокултурните специфики и характеристики, допринесли за
развитието на тези различия.

Ил. 2. Скрийншот на уебсайта на проекта с меню за търсене по държави
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Поради обстоятелството, че проектът за създаване на концептуален модел
и съдържание за билингвистична онлайн Енциклопедия на античното културно-историческо наследство в Югоизточна Европа / Encyclopedia of Ancient
Cultural and Historical Heritage of the South-East Europe (ECHHSEEu) е пространствено дефиниран в широк културно-исторически регион, изследователското поле е разположено на територията на съвременните балкански държави.
Това изисква създаването на прецизна мрежа от партньорства и междуинституционално сътрудничество за обмен и разпространение на информация и знания
за общите наследени от Античността ценности.
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Ролята на културата в семантичните полета на нематериалното
културно наследство
Културата заема позиция в основния дебат на международната научна конференция за опазването на нематериалното културно наследство, което изисква културологично отношение към паметта и към идващите поколения. Когато
говорим за семиотика, често се дискутират качествени анализи на проблеми,
свързани с културата, а с помощта на теоретични постановки за семиотичен
превод на информация могат да бъдат разглеждани и граничните състояния
(Лотман 2009; Velinov 2009), които моделират варианти на културно наследство.
Така имаме предпоставка да говорим и за нематериално културно наследство.
Семиотиката има съществен принос в изясняване на сложни взаимоотношения
между култура, наследство и мотивация на субекта. Като разглежда и анализира
процесите на възвръщане на даден спомен чрез пораждане на друг във времето
и пространството, нейният инструментариум подпомага субекта да изпълва с
асоциации настоящи моменти.
Колективната модерна култура притежава изразна стойност в условия на либерална демокрация и пазарна икономика. С нея българите изразяват определена реалност в обществото и конструират всекидневни практики. Това донякъде е
скрито и в проблематиката за комуникативна рационалност, за която Юрген Хабермас коментира като ключов проблем при универсалната прагматика и социализация в модерни времена (Habermas 1979), а модерната комуникативна компетентност влиза в отношение с разглежданата тематична област за интересни идеи като
общ изследователски принос и към учените от Българската академия на науките.
В най-общи теоретични постановки културата е съвкупност от общочовешки
дейности. В това своеобразно семиотично пространство на обмен на изследователски идеи индивидите взаимодействат с помощта на понятия като асоцииране,
териториалност, темпоралност и образование. По този начин пътуването до
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Рилския манастир дава възможност за контакт с всичко, свързано с историческата
репрезентативност на св. Йоан Рилски, включващо в тази перспектива и идеята
за доближаване до Бог (Velinov 2009). За означаване на практиките, разглеждащи понятието „поклонничество“ в българската православна традиция, основно
място заема исторически текст, т.нар. Завет на св. Йоан Рилски. Този текст може
да бъде съотнесен и като своеобразен пътеводител на православния българин до
Рилския манастир. Посещението на пещерата на св. Йоан Рилски е религиозна
практика, но от ритуализираните практики на сегашността с материалността1 се
открива, че съвременният български пътник не отдава такова значение на културното пространство и името на светеца, каквото е било назад във времето и за
което споменава академик Иван Дуйчев (Дуйчев 1990).
Човешкият живот обговаря семантично процеса на пътуване към дома, към
axis mundi. По време на това физическо и духовно пътуване човек е в непрекъсната борба с ценностите, заемащи различни йерархични нива. Заветът на
св. Йоан Рилски притежава специфична йерархична структура, в която се откриват два плана на символното, два плана на придобиване и появяване на знаковостта. От една страна, това е планът на реалните събития в текста, или свят на обективните знаци, а от друга – планът на смисловата вселена, откъдето символите
черпят своята сила. В процеса на културна трансформация символите израстват,
като обогатяват или променят своите означаващи или означаеми. Заплахата обаче
се явява тогава, когато символът се съотнесе като преобърнат, промяната се съотнесе като подмяна, която при това застрашава целия процес на семиозис: една
погрешна или преобърната интерпретация води след себе си много други. Всичко
това е възможно, тъй като Заветът всъщност ни изправя пред знаци, появили се
първоначално като уникални и обвързани с темпоралността, но които впоследствие осъществяват потенциала си да се превърнат в културологично повтарящи
се, а тяхната резистентност рамкира символната динамика на историческия текст.
Значението на културната памет за качеството на културната среда
Семиофора на „втория дом“: пещерата
Символната динамика и нейните трансформации в Завета оформят съществуването на два знакови свята или на две семантични среди с непрекъснат
символен пренос помежду си за произвеждане на семиофори – живот в първия
дом, обществото, и живот във втория дом – отшелничеството.
Отиването на Йоан в планината е квинтесенция на пътуването във фундаменталните му значения: той приема изпитанието, достигайки до просветление и потребност да помага на другите. В този случай планината представля1
Тук се проследяват индивидуалните пребивавания на посетителите в пещерата на
св. Йоан Рилски и тяхната индивидуалистична комуникация, рамкирана в опозицията смирена–шумна, с предварително планирано преминаване през тесен отвор на пещерата – б.а.
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ва сложна обвързаност с идеите за дом; в планината се открива наличието на
свободно пространство, което не противоречи на алтернативата за axis mundi.
Като средоточие на всички най-значими божествени дела, както и като терен
за фундаменталните екзистенциални, епистемологични и аксиологични изпитания на човека планината присъства в главните евро-азиатски религии. При
тези религии нейната основна роля е в проявлението ѝ като топос, свързан с
ценности, различни от тези в населените места. Този топос е особено активен в
Завета на св. Йоан Рилски.
Обитаването може да се интерпретира като използване на пещерата за
скривалище. Ролята на пещерата е да приюти Йоан, като оформя условието
и в този смисъл поставя и началото за друго по-значимо нещо. Достигнал до
съзерцанието чрез отшелнически подвиг, Йоан конструира самия втори дом,
удостоверяващ отделянето му от светския живот и неговото душеспасение във
всеобщата консумативна сегашност.
Анализирайки Завета, водещи моменти в идеите, изразявани чрез планината, са изпитанието и странстването. В текста на Завета това съществуване е
съпроводено и в търсене на по-добро убежище, но има второстепенно значение
след основното определение за планината като място за покаяние и просветление. От друга страна, планината като убежище предоставя благодатна среда за
себеосъществяване, стигащо до себеотричане, тя съпровожда придобиването и
на друга собствена идентичност, каквато се разпознава в началото на пътя на
монаха Йоан и посредством настъпилата културна трансформация се съотнася
до образа на св. Йоан Рилски.
Единствено движението в пространството и движението на мисълта спасяват Йоан от Скрино, защото само в тях има живот. Спирането на движението,
продължителният застой в противоречивия образ на времето се съотнасят към
смъртта, към края на търсенето на axis mundi, към агония на мисълта. Йоан
оставя завет на своите духовни чеда, известен като Завет на св. Йоан Рилски.
В строг пост и молитва на 70-годишна възраст спокойно напуска този свят на
18 август 946 г. (Дуйчев 1990; Велинова 2000). Православните християни знаят,
че е погребан на място, близо до пещерата – неговия втори дом. Дългогодишната ритуална традиция оформя пещерата като един от най-символните и метафорични образи за дом и път в България (ил. 1).
За целите на това проучване, посветено на 550 години от възвръщане мощите на св. Йоан Рилски Чудотворец от Търновград в Светата Рилска обител
(1469–2019), се очертават три основни задачи за преглед на документи на ЮНЕСКО (2003) и ИКОМОС (ICOMOS 2008):
1. Да бъдат анализирани актуални идеи за опазване на културно място и
памет, които имат съществено значение в дискусиите за нематериално културно
наследство.
2. Да бъде изведена в научното пространство идеята за знания и обичаи,
отнасящи се до природата и вселената, за произвеждане на семиофори в нематериалното културно наследство.
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Ил. 1. В търсене на нематериални измерения пред „входа“
на културната ценност „пещерата на св. Йоан Рилски“, семиофора на втория дом,
сн. Иво Ив. Велинов, 2019 г.
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3. Да бъдат разгледани концептуални идеи за културен ландшафт и културен маршрут, които са свързани със знания и обичаи, отнасящи се до природата
и вселената.
Хипотези на базата на знания и обичаи, отнасящи се
до природата и вселената
Водещата роля на семиотиката и нейната свързваща същност с другите науки дават възможност за прилагането на семиотичен подход и интерпретиране
на нематериалното културно наследство, което в Завета на св. Йоан Рилски се
явява едновременно в света на външното и вътрешното пространствено измерение при индивида, семиофорно обхващащи Рилския манастир в нематериален културен ландшафт и маршрут. Външното пространствено измерение се
изразява в разпознаването на св. Йоан Рилски в рамките на български исторически процес – възвръщане мощите на светеца, чиито репрезентации са интернализирани от човека Йоан посредством стъпаловидна промяна и неговото
преминаване в космологичното, отнасящо се до знания и обичаи за природата
и вселената. А от друга страна, произвеждането на семиофори принадлежи към
вътрешния свят на автора на Завета св. Йоан Рилски, така както го знаем днес,
но чиито проекции навън придобиват формата на наръчник за нематериално
културно наследство, адресиран към видовете посетители на манастирския културен ландшафт – обект на ЮНЕСКО.
Всеки от нас е въвлечен в предаването на културен опит, придобит от нематериалността на културния маршрут. Когато разказваме за Рилския манастир,
ние не възприемаме директно религиозния, историческия или културния обект,
за който всеки от нас има различен опит, а нещо друго, което го замества с понятията на нематериалното. Както знаем, социалната същност на нематериалната
култура е съвкупност от факти, предмети и реалии. Използвайки знаците от
социалната реалност на Рилския манастир, ние влизаме активно в процеса на
комуникация и подпомагаме развитието на нематериалната култура, като създаваме допълнително семиофори за пренос на нематериални данни в общото
културно наследство. По този начин процесът за произвеждане на семиофори е
разгледан и като цялостен модел на човешкото познание, вярвания и поведение
с помощта на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
(ЮНЕСКО 2003) и прилежащите към нея области за идентифициране и опазване на устни традиции и форми на изразяване – преклонение пред свети мощи;
художественоизпълнителско изкуство – съхранената традиция на православни песнопения на църковнославянски език; социални обичаи, обреди и празненства – социално ритуализиране на календарната дата 19 октомври, както и
ритуализирано посещение на пещерата и прочит на Акатист на преподобни
Йоан Рилски Чудотворец; знания и умения, свързани с традиционните занаяти
– Рилският манастир като основен исторически модел за развитието на видове
читателски средища в България.
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Нематериалното наследство и ролята на паметта
за културния ландшафт и културния маршрут
Като следваме структурата на действието в дадено семиотично пространство, хипотезата за Рилския манастир и нематериалното културно наследство
оформя становище, че човешкото познание е в постоянен процес, при който
съществена роля заема способността за символно мислене и социално образование. Традиционно разгледан, Рилският манастир е притегателно място,
но и същевременно различно в интерпретативната схема, защото интересите
на индивидите в социума към знания и обичаи, отнасящи се до природата и
вселената, са различни. Различността на индивидуалните интереси конструира
гранични състояния, обобщени в следните три аспекта. Първо, имаме междулични гранични състояния с висока честота на социални взаимодействия, прерастващи в комуникативни връзки и даващи възможност за създаване на среда,
културен ландшафт, в който лесно може „да бъде разказано за нещо“ или „чуто
друго нещо за друго нещо“. Второ, семантиката на Рилския манастир отваря
хипотетично гранични състояния в пространството и оформя идеята за психогеография на културни маршрути, като определя степените на наличната експериментална и културна трансформация. И трето, ролята на темпоралните
гранични състояния за придобиване на опит и обговаряне на минало, настояще
и активна социетална памет.
За практическата приложимост на семиофорното произвеждане при нашия
изследователски казус ние концептуално работим с природата и вселената за
произвеждане на семиофори в нематериалното културно наследство, като по
този начин идеята за културна ценност „Рилски манастир“ и произведените допълнително понятия е свързана с концепциите на ИКОМОС за културен ландшафт и културен маршрут (Кръстев 2000: 5).
Потребността от съвременна комуникация с нематериалното наследство
откроява следните специфични отношения за анализ на културния ландшафт,
обвързани с Рилския манастир, и произвеждане на семиофори в зависимост от
академичното изучаване на неговия произход, географско разположение и географско означение, от неговата динамична функционалност и организационна
структура (Георгиева 1981: 3; Дуйчев 1990; Велинова 2000).
По моделите на индуктивното заключение можем да направим изводи
за ролята на паметта при обобщаване на концепцията за културния маршрут,
включен в културния ландшафт на Рилския манастир, със същите за ландшафта
семиофорни отношения при анализ. Това извежда други хипотези за дискутиране на произведените семиофори на рефлексивно ниво (ил. 2), при което ние
интерпретираме и разбираме нашето обкръжение, мислим за етика, естетика
и понятия, обговаряме устните традиции и изражения, както и познанията и
практиките, свързани с природата и с вселената.
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Ил. 2. Семиофорно разглеждане на активна социетална памет в пещерата на св. Йоан
Рилски като културна ценност за познания и практики, сн. Иво Ив. Велинов, 2019 г.

Обсъждане и възможности за бъдещи изследвания
Предложението за обсъждане на семиотично пространство за произвеждане на семиофори с културна ценност „Рилски манастир“ и прилежащи
ландшафти и маршрути (ил. 3) показва интегративната роля на паметта във
времето и пространството за обхващане на приемствеността между минало,
настояще и бъдеще, а също така ролята на тази приемственост, която е непрекъснат взаимнообусловен цикъл (Минкова, Трифонов 2003). Формулиран
е изводът за това, че културни ландшафти и културни маршрути (ICOMOS
2008) представляват динамично семантично поле в теоретичната рамка за
опазване на културното наследство, чието отражение се разпростира на множество теми, като например настоящата научна конференция за видове нематериални измерения. Това открива нови теоретични подходи при изследване
на споделени ценности, цели, поведения и практики, а от друга страна, изисква рефлексивност за обглеждане на устните традиции и изражения, които
са и изразно средство на нематериалното културно наследство в рамките на
българското символно мислене и социално образование.
По този начин имаме възможност да анализиране историческите, културните и духовните традиции (Успенски 2000; Лотман 2009), като съзнателно доразвием идеята за признаването на общности с гранични състояния, които са
ключов компонент за идентифициране на акта на извършване и предаване на
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Ил. 3. Рефлексивно ниво за понятията „културен маршрут“ и „културен ландшафт“
при културната ценност „Рилски манастир“, сн. Иво Ив. Велинов, 2019 г.

нематериалното или живото наследство
при пресъздаване на специфична ритуална дейност в пещерата на св. Йоан Рилски, както и семиофорното разглеждане
на прилежащата дупка към пещерата за
индивидуално осъзнато промушване през
нея и достигане до специфично осмисляне на концепцията за познанията и практиките, свързани с природата и с вселената (ил. 4).
Тези познания и практики в семиотичното пространство на Рилския манастир дебатират трите основни концепта
към Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (ЮНЕСКО 2003), обговарящи груповата идентичност, езика и паметта, като изпълват
Ил. 4. Семиофорно разглеждане на със съдържание българското културно
„изхода“ на пещерата на св. Йоан многообразие и гарантират неговото бъдещо поддържане.
Рилски, сн. Иво Ив. Велинов, 2019 г.
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The Rila Monastery in the Semiotic Space for the Production
of Semiophores in Intangible Cultural Heritage
Ivo Iv. Velinov
Summary: Among the many Bulgarian sites in the UNESCO List, for the Rila
Monastery there is a variety of scholarly and spiritual literature (Duychev 1990). This
abundance of texts, devoted primarily to the spiritual site for the general development of
Bulgarian cultural consciousness, invites again for reading and discussion of the intangible
cultural Bulgarian heritage, which refers to the diversity of forms of presentation and
expression of knowledge and skills in Bulgarian society (UNESCO, Convention 2003). As
a cultural space recognized by the Bulgarian community, the Rila Monastery (UNESCO
1983) opens its doors to tourists and researchers, regardless of their age, gender, political
and religious attitudes. Good practices for the preservation of the cultural and historical
heritage outline different timelines with peaks and downturns, aiming to problematize the
past, present and future in the Bulgarian context. In terms of intangible cultural heritage,
the notion of “intangible” implies that good practices in visible and invisible heritage
are signified by temporal interruptions, censorship and critical challenge. The common
heritage issue is a kind of safety place during a crisis. In this historical nowness, we
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have different moments of cultural and historical heritage, which further complicates the
interpretation of the meaning of the French term “patrimoine”. Thus, the proposed topic of
discussion on the cultural-historical visible and invisible significance of the Rila Monastery
is related to Bulgarian current problems in the study of the intangible cultural heritage and
the implementation of the UNESCO Convention 2003. The proposed thematic idea deals
with the intangibility of the monastery with its interruptions in the process of producing
semiophores. Moreover, the collective framework of desired memory determines national
duty and public right, because memory participates in the nowness and forms a collective
response to representations of that nowness.
Keywords: semantics, society, space, itinerary, landscape
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ДУХОВИТЕ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ
(Етнокултурни аспекти)
Марияна Витанова, Калина Мичева-Пейчева

Ключови думи: духови народни музикални инструменти, диалек
ти, ритуали, антропоними

Богатството на българската народна музика и разнообразието на музикалния инструментариум са резултат от разноплеменните култури, които са се влели през вековете в руслото на общобългарската култура: тракийска, славянска
и прабългарска. В своята същност българската народна музика е клон от народната музика на останалите славянски народи, но се родее и с музикалния
фолклор на балканските народи, като при това притежава редица специфични
черти (Колев 1987).
Обект на изследването са названията на духови народни музикални инструменти в българските диалекти и във фразеологията на българския език. Като
източници на езиков материал са използвани български средновековни паметници, диалектни и фразеологични речници, описания на говори, музиколожки
и етноложки монографични изследвания, сборници с пословици и поговорки,
архивни материали.
Най-широко разпространените духови музикални инструменти са гайдата
и кавалът. Историческите сведения за появата на музикалния инструмент гайда
в България са оскъдни. От някои стари гръцки източници е налице информация, че гайдата се среща по нашите земи още при траките (Тодоров 1973: 72;
Андреев 1955: 447). Писмени сведения за използването на гайда в музикалната
практика на българите от средата на ХVI в. се откриват в дневниците на френския изследовател Никола дьо Николай и немския теолог Щефан Герлах (Атанасов 2015: 215).
В българските диалекти са запазени някои названия на духови музикални
инструменти или техни части, наследени пряко от старобългарския език. В количествено отношение те не са много, срв. свирòл (стб. свёđýëь, *svirĕlь), мях
(стб. ěıõú), брецàло (стб. απѧöàëî, гл. απѧöàòΈ, απѧχ© – Младенов 1941), пищàль
(стб. пищэлъ, *piščālь) и др. Любопитно е, че названието пищэлъ е засвидетелствано в Пространното житие на св. Кирил, което, макар и запазено в много покъсни преписи, е създадено не по-късно от 870 г. В него св. Кирил на диспута
с триезичниците във Венеция цитира обширно място от Първото послание на
св. ап. Павел до коринтяните (14: 5–40), като доказва необходимостта от проповядване на разбираем език чрез сравнение с различни музикални инструменти,
които издават различен звук.
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По-голяма част от лексиката, свързана с музикалния фолклор, е заета, което се обяснява с произхода на самите инструменти и пътищата за навлизането
им. От турски произход са лексемите кавàл (от тур. kaval), дудỳк (от тур. düdük),
борùйа (от тур. boru) и др. Персийски или арабски произход имат заетите чрез
посредничеството на турския език названия гайда (от тур. gayda, араб. gajda),
зурнà, зурлà (пер. тур. zurna) и др.
Лексемата гàйда се открива по цялото българско езиково землище. От стб.
ěıõú на основата на метонимичен пренос са възникнали лексеми със значение
‘гайда’ като мях (Еленско), мѐше (Кукуш), мешнùк (Еленско), мешница (Прилеп), мъшнùца (Ново село, Видинско). По метафоричен път в някои тракийски
говори са се появили названия като гàга (Дедеагачко, Димотишко, Одринско,
Харманлийско, Хасковско), а в Тетовско – гàгя (от диал. гàга ‘човка, кука’˂
тур. gaga ‘човка’ ‒ БЕР 1971). Срещат се и други названия за гайда като пискỳн
(Гороцвет, Разградско), реванà (Гайтаниново, Благоевградско) и др. Названия
за гайда са регистрирани и в тайните говори, срв. квичàчка (тайни дюлгерски
говори) и гегàлница (просешки тайни езици) (Атанасов 2015: 78).
Осмислянето на гайдата като важен елемент от човешкия живот, като нещо,
без което не може да се случи ритуалът, празникът, личи в няколко фразеологизма, характеризиращи качествата на човека. Бил на хорото, гайда не видял /
Бил на хорото, не видял гайдата / На хорото играл, гайда не видял се казва за
някой, който не забелязва най-същественото или очевидното. Възприемането
на гайдата като скъп предмет, който човек може да си позволи едва след като
задоволи насъщните си нужди, се открива в Цървули няма, гайда иска / Гащи
няма, гайда иска / Риза няма, гайда иска ‘който има нереални желания; който иска нещо ненужно, а няма най-необходимото’. Вечната незадоволеност и
стремежът към придобиване на повече материални блага се откриват в друга
фразеологична единица − Попска магария с две гайди бива.
Архетипната представа, че големите, издутите предмети са символ на богатство, докато малките, тънките символизират липсата на материални средства, се открива в българските фразеологизми с компонент гайда − Гайдата ми
е надута ‘преуспявам, имам всичко’ и Рàбутътъ ми й нъдỳтъ гàйда (Еленско)
‘всичко ми е наред’, но и Спихнах се като гайда ‘осиромашах, изгубих си богатството’. Във фразеологизмите е залегнало и по-съвременното разбиране, че
музикантите не са богати хора и техният труд не осигурява добри доходи − Гайда къща не храни ‘със свирене не се печелят пари’.
В народната музикална култура гайдата е инструмент с голямо въздействие върху хората. Той може да ги омае, да ги поведе в бурен танц или песен.
Затова в езика се оформят цяла поредица фразеологизми, свързани със следването на нечии заповеди и желания, сякаш се следва мелодията на гайдата
− Вървя по гайдата. Играя по гайдата. Тръгвам/тръгна по гайдата. Повеж
дам се / поведа се по гайдата. Звукът на музикалния инструмент може да
послужи за основен признак при фразеологизацията, при която определени
гласови и речеви прояви на хората се оприличават на свиренето на гайда −
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надувам гайдата ‘плача много силно’ и ‘вдигам голям шум по повод на нещо,
оплаквам се шумно’.
Гайдата е неизменна част от семейните и календарните празници. Гайдарят
е желан гост при кръщенета, имени дни, семейни събирания. В българския език
съществуват немалко паремии, които доказват връзката на гайдата с празничната обредност и най-вече с основния ритуал в семейните празници – сватбата:
Обичала Мара хорото и отишла подир гайдаря; Без гайда веселия – гола неволя; Сватба без гайда – същи помен; Сватба без гайда и мъртвец без тъжачка
не бива. Гайдарите са участници във всички етапи на сватбения цикъл. В самото
сватбено шествие те вземат почетно първите места.
Изпълнението на гайда е типично за „коледарския буенек“. Специална гайдарска мелодия съпътства коледарите в коледната нощ. По време на Русалската
седмица русалиите винаги се придружават от свирач на гайда, кавал или свирка и тъпанджия. Друг древен и преосмислен езически обичай е нестинарството. Ритуалът в автентичния си вид се извършва на Св. Константин и Елена –
21 май. Нестинарите се подготвят за танца, като цял ден стоят затворени в параклис, пазещ иконите на св. Константин и Елена, слушат тъпани и гайди, свирещи специалната нестинарска мелодия, след което обредните лица изпадат в
транс. Гайдата звучи при празнуването на редица селскостопански празници,
като например Св. Трифон Зарезан (Атанасов 2015: 213).
Названията, които се откриват в българското диалектно землище за кавал,
са по-малко в сравнение с тези за гайда. Общобългарското название кавàл има
акцентни и фонетични варианти като кавèл, кафàл, кафèл, гъвàл. В Кукушко е
отбелязан облик свирòл. Друга регистрирана лексема е калùнковец (Атанасов
2015: 51).
Начинът на свирене при кавала е в основата на появата на поредица фразео
логизми, интерпретиращи човешките взаимоотношения. Тези фразеологични
единици подчертават, че хората с най-нисък социален статус са като последната
дупка на кавала. В тях се отразяват знанията на българите за структурата на
музикалния инструмент, тъй като са засвидетелствани номинации със седма,
девета и десета дупка − Седма дупка на кавала / Девета дупка на кавала / Десета дупка на кавала ‘човек, който няма значение, влияние’.
Осъзнаването на трудността в изкуството да свириш на кавал мотивира
появата на фразеологизми, които вербализират някакво очаквано изпитание в
човешкия живот като толкова трудно, колкото е свиренето на кавал за животните − Ще свири мачка на дудук; Биволът на кавал ще засвири ‘ще се случи нещо
лошо, беда, от която човекът ще си изпати’. Подобен израз се употребява и за
невъзможно условие − Когато засвирят биволите на кавали / Когато засвирят
славеите на кавал / Когато засвирят бюлбюлите на кавал ‘никога’. И в тези
номинации основен признак е ‘трудността в свиренето на кавал’.
Сред основните фигури на сватбата е и музикантът с неговия инструмент.
За начало на сватбата се приема ритуалното приготвяне на сватбените хлябове.
По традиция за замесването се използват кавал, свирка или точилка. В минало271

то кавалът е бил възприеман като фалически символ, олицетворяващ плодородието и мъжкото начало. Следва да се уточни, че кавалът може да изпълнява
две роли в този обред. Едната е свързана с превъплъщението му във вещ, която
замесва хляба, а другата – с музикалния съпровод, който се реализира по време
на месенето. Друг елемент от сватбата е разбулването на невестата, което се
прави от кума или девера с жегъл или кавал. В края на XIX и началото на XX в.,
а дори и по-късно в някои населени места, където няма гайдари или просто има
изявени кавалджии, сватбата се е провежда под звуците на кавал.
Кавалът е неизменна част от т.нар. погребение сватба – погребение на не
встъпили в брак момък или девойка. Някои от елементите на този тип погребение са заимствани от сватбата – обличането на покойника като невеста или
младоженец, правене на сватбено знаме и др. Този тип погребения се извършват
под звуците на музикален инструмент и се срещат на места в Европа и на Балканите. В България ритуалът се среща предимно в Добруджа.
Освен в семейните празници кавалът участва и в календарните. Около Игнажден се събират момците да учат коледните песни и да сформират групи,
наричани куди или чети. В архетипните представи духовият инструмент е имал
защитна функция – предпазвал е дружината, прогонвал е злото. По време на
Кукеров ден в маскарадните игри участва и кавалът, като той има сходна роля с
тази при коледарските празници.
Освен гайдата и кавала в музикалния фолклор на българите се употребяват
и други духови музикални инструменти – различни видове свирки, изработени от
дърво, метал или кост, с различен диаметър на цевта и дължина на тръбата: свùрка
(Съчанли, Гюмюрджинско), свирòл (Мламолово, Кюстендилско), свирялка (СтбР
1999: 647), свирчè (Пирински край), свòрче (Пирински край), шепèлка (Западна
България), шупелка (Прилеп); шупèлка (Западна България), дуèница (Гоце Делчев),
пискàлу (Еленско), пищялка (Атанасов 2015: 44), пищàль (Родопите) и др.
Двоянката е духов музикален инструмент, представляващ права двуцевна
дървена свирка. Инструментът се използва за солово свирене. Разпространен
е най-много в Западна България − Трънско, Годечко, Кюстендилско, Банско,
Белоградчишко, Видинско. В българските диалекти е познат като двоянка (Самоковско), двоянки (Кюстендилско), двоянец (Ботевградско), двòйки (Радилово,
Пазарджишко), двòйница, двойна пищялка (Родопите), чифтè пищèлька (Широка лъка, Смолянско) и др.
Друг вид дървена свирка е дудукът, за който са засвидетелствани следните
диалектни названия: дудỳк (Софийско, Врачанско), дудукàн (Врачанско), дудỳчка
(Средорек, Кюстендилско), доп (Ново село, Видинско), единична пищялка (Бел
камен, Разложко), задънен кавал (Видинско), кавал с дъно (Северозападна България), пùскун (Гоцеделчевско), пищелка (Цветино, Велинградско) и др.
С лексемата свирка също се образуват фразеологични единици с различна
семантика. Анализът на фразеологичния материал в българския език показва,
че в музикалния свят на българите трайно се е настанила представата за силата
на музиката, която може да въздейства върху слушателите и да ги кара да след272

ват нейния ритъм. Това, образно казано, подчинение на музиката е в основата
на няколко фразеологизъма със свирка, които семантизират неравнопоставените отношения между хората − Вървя по свирката / Играя по свирката ‘изпълнявам нечии заповеди и желания, слушам някого’. В същото време независимото
поведение се представя отново с езикова единица с компонент свирка − Карам
си на своята свирка ‘правя каквото искам’. Последователното вземане на самостоятелни решения въпреки съветите на другите се свързва със знанието, че
от габър свирка не може да стане − Свири с габрова свирка ‘въпреки предупрежденията прави каквото си иска’.
В народната етика скъперничеството е отрицателно качество, което пречи
на нормалните човешки отношения. Скъперникът не е желан в общността. Този
недостатък често се асоциира с евреите. Това личи и във фразеологизма: Свиря
на еврейска свирка ‘проявявам скъперничество’.
Към музикалните инструменти се отнасят и някои детски звукови играчки.
Най-разпространени са различни видове свирки, изработени от природни материали като върба, бъз, царевица, кости на птици, черупки на водни животни и
др.: върбова свирка ‘детска звукова играчка от върба’ (Тодоров 1973: 67), тръба
‘детска звукова играчка от изрязана кора на по-дебело върбово клонче, която се
навива спираловидно във вид на конус’ (Тодоров 1973: 69), пискỳнь ‘детска свирка от върба’ (Еленско), пискун двоянка ‘детска звукова играчка от върба’ (Тодоров
1973: 67), пискун с топче ‘детска звукова играчка, изработена от върба; прилича
на обикновения пискун, но във вътрешността му се прибавя зърно от грах’ (Тодоров 1973: 67), гайдуница с мешина ‘детска звукова играчка; прави се от кокалена
свирка или свирка от бъз, която се вмъква и завързва към единия отвор на почистена гуша от пуйка’ (Тодоров 1973: 69), гъйдунùцъ ‘детска свирка’ (Войнягово,
Карловско), кокалена свирка ‘детска звукова играчка, която се изработва от кости
на пуйка’ (Тодоров 1973: 69), масур ‘детска свирка с мембрана, изработена от
масур’ (Тодоров 1973: 40), нюнюнка ‘детска звукова играчка с мембрана от рода
на свирките; прави се през пролетта от черупката на речен рак’ (Тодоров 1973: 41)
и др. Към детските свирки се отнася вид малка глинена стомничка със свирков
наустник − бърдуче, славейче-стомне, стомне-свирка (Тодоров 1973: 69).
Данните от историческите, етнографските, фолклорните и диалектните
проучвания показват, че народните духови инструменти са съществена част от
обредността в традиционната народна култура и от българската езикова картина на света, отразена във фразеологизмите и паремиите.
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of the Bulgarian language, as it reveals the peculiarities of Bulgarian spiritual culture.
The paper discusses the names of wind folk musical instruments in Bulgarian dialects,
proverbs and idioms. Attention is paid to ritual tradition. Bulgarian system of rituals
with wind instruments in different cultural contexts is analyzed. The work is based on
data from dialect and phraseological dictionaries, ethnological studies, collections of
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ГРАФИТИ, УЛИЧНО ИЗКУСТВО И НЕМАТЕРИАЛНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО*
Миглена Иванова

Ключови думи: графити, улично изкуство, нематериално културно
наследство

Вредите от създаването на графити върху съоръжения, сгради и предмети,
които са обект на опазване като културно наследство, са добре известни. В последните две десетилетия обаче все по-често срещаме примери за това как самите графити или генетично свързаното с тях улично изкуство (т.нар. street art)
се опазват като културно наследство1. Отделни творби се поставят под защитно
покритие, реставрират се при нужда и се ценят заради атмосферата, която създават2. Паралелно текат и активни дискусии за това кога, как, защо и доколко
графитите и уличното изкуство могат да бъдат определяни като културно наследство. В основни линии защитниците на тази теза изтъкват, че подобни неофициални художествени изяви трансформират градската среда и представляват художествен изказ на определена група млади хора, които предават един на
друг специфичен опит, включително и по диахронен път. Именно затова обект
на разглеждане в тази статия е интерпретирането на графитите и уличното изкуство в контекста на опазване на културното наследство в рамките на ЮНЕСКО

* Текстът е резултат от работата по проект „Опазване на културното наследство
– анализи, документи, практики, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (Договор
№ ДН 09/17 от 16.12.2016 г.).
1
И графитите, и уличното изкуство се създават най-често директно в градското пространство като неофициално изкуство. Понякога за направата на техните произведения се използват сходни техники на работа със спрей, а много от днешните улични артисти са започнали
кариерата си, създавайки графити. Тук няма да се спирам в детайли на приликите и разликите
между графитите и уличното изкуство. Най-общо ще отбележа обаче, че по принцип уличното
изкуство притежава по-богата гама от изразни средства, които могат да включват например
скулптурни елементи, пастиш, инсталации, стикери, шаблони и т.н. Наред с това то има поразбираема за широките кръгове образност, поради което е и по-добре прието от обществото.
2
Може би най-известното подобно произведение е „Малкият гмуркач“ от 2003 г., създадено в Мелбърн от известния Банкси. Местните общински власти покриват тази творба
с плексиглас няколко години по-късно, за да я защити от неблагоприятни природни условия и от случайни посегателства. Скоро след това обаче някой (най-вероятно друг създател на графити) успява да излее сребърна боя между плексигласа и стената и да изпише
„Банкси беше тук“ – един своеобразен начин за отбелязване на мястото, където е работил
знаменитият и много уважаван и от общността на уличните артисти Банкси, но и напомняне за това, че графитите и произведенията на уличното изкуство все пак в хода на времето
подлежат на заличаване дори само защото са разчетени да окажат своето въздействие за
период от около две години и след това биха могли да изчезнат (Young 2015: 148–149).
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и най-вече в рамките на приложението на Конвенцията от 2003 г. за опазване на
нематериалното културно наследство (по-нататък Конвенция 2003).
Преди около година „Куриер ЮНЕСКО“ в броя си за април–юни 2019 г.,
посветен на представянето на различни по тип градове в мрежата от креативни градове на ЮНЕСКО, отделя място на пространно интервю с галериста с
френско-тунизийски произход Мехди бен Шейх и на неговия успешен проект
за регенерация на малък, западнал по икономически причини тунизийски град.
Основната идея на тази инициатива е свързана с изписването в градския екстериор на повече от 250 артистични послания, които в крайна сметка успяват да
помогнат да се съживи туризмът в региона и да се доведе изкуството непосредствено до местните жители. Именно затова в редакционна бележка към интервюто се изтъква, че уличното изкуство, смятано дълго време за маргинално,
днес маркира една основна посока, която демократизира достъпа до изкуство
и насища градските пространства с нова социална и икономическа динамика
(When Art Takes over the Street 2019).
Нерядко дискусията за това дали графитите са или не са културно наследство
се използва, за да провокира дебат. В рамките на ЮНЕСКО това е особено характерно за контекста на приложението на Конвенция 2003. Ясен тон в тази насока
дава лично Тим Къртис – ръководител на секцията по нематериално културно наследство към ЮНЕСКО и секретар на Конвенция 2003. Например споменаването
на графитите в едно негово интервю, дадено в Колумбия през 2018 г., определено
притежава подобна провокативност. Основен акцент в интервюто е подчертаването
на добрия пример на Колумбия в предлагането за вписване в листите на ЮНЕСКО
на кандидатури, свързани с градското нематериално наследство. И още, то е поредният случай, в който секретарят на Конвенцията използва възможността да разясни
популярно, но запомнящо се каква е основната цел на съществуване на Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството, какви
други ползи освен признание гарантира ЮНЕСКО на общностите, чиито елементи
са вписани в нея, каква роля играе нематериалното културно наследство в съвременната култура. Засягат се и някои сравнително малко обсъждани в контекста на
Конвенция 2003, но иначе много интересни въпроси, като например дали страните
губят контрол по отношение на администрирането на своето наследство след вписването му в листата, както и какво всъщност е и какво не е нематериално културно
наследство. Именно при разглеждането на последния въпрос Тим Къртис подчертава, че трябва да се обръща внимание на дефинициите за нематериално културно
наследство, залегнали в основата на Конвенцията и придружаващите я документи,
но и на това какво общностите са готови или не са готови да определят и опазват
като културно наследство. Именно тук графитите, които като проява отговарят поне
формално на редица от схващанията за нематериално културно наследство, се оказват изключително добър, макар и малко неочакван на пръв поглед пример:
„Т. К.: …Конвенцията дефинира нематериалното културно наследство
като предавано от поколение на поколение. В този смисъл необходими са поне
две или три поколения, за да може (една номинация) да бъде взета под внима277

ние за вписване; все пак не се уточнява какъв брой поколения. Тази година (2018
– б.м., М.И.) Ямайка кандидатства с реге музиката като начин на изразяване
в нематериалната си култура. Не бих казал, че е нематериално културно наследство, музикален начин на изразяване, който датира от преди 10 години.
Но много от това, с което се сблъскваме, са съвременни адаптации на отдавнашни практики. За една част от тези практики обаче не мисля, че се бърза
да се впишат. Например графитите. Искате ли да ги защитите или не? Те
съществуват от седемдесетте и осемдесетте години на ХХ век (става въпрос
за т.нар. хип-хоп графити – б.м., М.И.) и може да се каже, че са практика,
която се предава от поколение на поколение“.
Заострянето на вниманието към градското нематериално наследство в това
интервю, както и това, че Къртис използва графитите като провокация, далеч
не е случайно. Все повече на различни форуми, свързани с прилагането на Конвенция 2003, се дискутира необходимостта от отделянето на по-голямо внимание на градското нематериално културно наследство, а част от авторите на
доклади и други изказвания включват (обосновано или не) графитите в рамките
на нематериалното културно наследство на съвременните градски общности.
Например по време на конференцията „Градски култури, супердиверситет и
нематериално културно наследство“, проведена в гр. Утрехт, Холандия, от 15
до 16 февруари 2018 г., част от участниците от Германия споменават графитите като специфично градско нематериално културно наследство. Едва ли обаче
графитите ще влязат в изгражданите в рамките на ЮНЕСКО пилотни регистри
на нематериалното културно наследство в градска среда3.
В контекста на научните изследвания, подпомагащи приложението на Конвенция 2003, графитите и уличното изкуство намират своето място в две подчертано полемични научни разработки.
В първата Джанет Блейк (опитен практик в прилагането на Конвенция 2003
и добре известен изследовател в тази област) предлага силно критична гледна
точка към съдържанието на понятието „нематериално културно наследство“. В
частност тя се интересува от въпроса как опазването на нематериалното културно наследство се вписва в ежедневния живот на града и градските общности.
Според Блейк и петте сфери на нематериалното културно наследство – така,
както ги определя Конвенцията – могат да се открият в градска среда и сред
мигриралите от селото, и по отношение на собствено градското нематериално
културно наследство. Също така тя твърди, че има и друга поредица от „живи
наследства“ и популярни форми на градско културно изразяване, които досега
не са били експлицитно припознати от Конвенцията, а вероятно трябва да се
добавят към вече съществуващите пет области:

За изграждането на няколко такива регистъра на нематериалното културно наследство в градска среда в рамките на пилотен проект на ЮНЕСКО вж. по-подробно https://
ich.unesco.org/en/projects/community-based-inventorying-of-intangible-heritage-in-urbanareas-00423 (19.05.2020).
3
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„Например някой може да поиска да добави отделни популярни форми на
културно изразяване, които сега не са включени. Да кажем, графитите: дали
въобще някога биха могли да се приемат като форма на градското нематериално културно наследство и ако да, то как ние да направим разлика между
държавно спонсорираното стенно изкуство и изкуството на политическите
групи? Ще изключим ли например образите на мъчениците на ирано-иракската война по стените на Техеран и дали при това положение да включим
свързаното с ИРА стенно изкуство от Северна Ирландия? Някои градове започнаха да адресират тези въпроси на политическо ниво... Например Мелбърн
призна значимостта им и техния принос към вибриращата градска култура, в
резултат на което направи опит да приложи графити мениджмънт план на
базата на научни изследвания и консултации с общността“ (Blake 2015).
В друга своя по-нова публикация Джанет Блейк още по-ясно акцентира
върху това, че все пак има политически елемент в процесите на идентифициране и признаване на нематериалното културно наследство, което в крайна сметка
зависи от множество фактори. В този смисъл Блейк подчертава, че при прилагането на Конвенцията е необходимо да се отчитат нуждите от суверенно вземане
на решения за опазване на нематериалното културно наследство от страна на
държавите членки, но и необходимостта от признаването на това нематериално
наследство, което има своя смисъл за едни често намиращи се в недоминантна
позиция социални групи, каквито са голяма част от съвременните популярни и
младежки култури (Blake 2018).
В анализ, посветен на ролята на музеите в опазването на нематериалното
културно наследство в контекста на приложението на Конвенция 2003, Кетрин
Къмингс също разглежда уличното изкуство като аргумент за своите доводи, че
чрез колекциите си, както и чрез своите изследвания, изложби, комуникация, работилници и образователни инициативи музеите са се превърнали в контактна
зона и гражданско пространство за споделяне, разпространение, трансмисия и
опазване на съвременното нематериално културно наследство. В частност графитите и най-вече уличното изкуство са неотменна част от това нематериално
културно наследство, свързано със специфичната, нелокализирана върху единна,
затворена територия по-голяма общност на своите създатели, която обаче има
общи ценности, опит и чувство за идентичност, предавани от поколение на поколение. Конкретният пример, на който тя се позовава, е този на Музея на градската
нация за съвременно градско изкуство в Берлин, който е не просто посветен на
графитите и уличното изкуство, а и разчита основно на активната работа с общността на техните създатели за идеи за начина на представяне на графитите в
музея (вкл. начина на експониране). Галерията например „продължава“ улицата и
в околностите на музея, които са плътно покрити с графити като своеобразен музей без стени, демократизиращ изложбените практики и представящ създателите
на графити и улично изкуство пред много широк кръг от хора. Според Къмингс
самото съществуване на този музей е признание за значението на графитите като
форма на изразяване, която винаги е била в периферията на сферата на изкуство279

то, но днес и чрез този музей се валидизира като форма на изкуството и така се
подпомага утвърждаването на усещането за идентичност на групата на създателите на графити, както те да се почувстват притежатели на значимо нематериално
културно наследство. Всичко това допринася за продължаване на писането на
графити и за устойчивото предаване на свързаната с това традиция на бъдещите
поколения. Същевременно Къмингс твърди, че подобни форми на опазване на
графитите като (нематериално) наследство поставят интересни предизвикателства пред авторитарния дискурс за наследството чрез самата си природа, но и
чрез използвания подход за опазването им. В случая виталността на една жива
практика се поддържа с инициативи от долу нагоре и се демонстрира нагледно
как някои форми на нематериално наследство не се нуждаят за своето съществуване от правни разпоредби, с помощта на които се прилагат подходи за опазване
от горе надолу (Cummings 2018: 286–289).
Може да се каже, че през последните години графитите и уличното изкуство по принцип се радват на засилен изследователски интерес и това не
е случайно – тяхната специфична, слабо изучена природа предполага силно
въздействие в съвременната градска среда. В една немалка част от проучванията в областта на хуманитаристиката обаче графитите и уличното изкуство
присъстват не толкова като самостоятелен обект на изследване, а като обект
на обсъждане, който цели да предизвика дебат върху значими социални, социокултурни, политически, правни, икономически или естетически въпроси.
В рамките на приложението на Конвенция 2003 преобладава именно изпол
зването на графитите и уличното изкуство като такъв обект на обсъждане.
Същевременно въпросите, които се поставят, са повече от сериозни: за съдържанието на понятието „нематериално културно наследство“, за ролята на
общностите при неговото идентифициране, за обхвата и идентифицирането
на градското нематериално културно наследство, за вписването на елементи, свързани с това наследство, в листите на ЮНЕСКО, за ролята на музеите
при неговото опазване, както и за това как и дали изобщо има нужда да се
опазва определен елемент, ако той е подчертано витален. Макар че подобен
силно ограничен начин на споменаване на графитите и уличното изкуство в
контекста на Конвенцията все още няма облика на задълбочен дебат дали и
доколко те са нематериално културно наследство, вече може да се добие ясна
представа, че подобни културни прояви поставят на изпитание много от основните принципни положения, залегнали в Конвенция 2003 и в свързаните с
нея документи.
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Graffiti, Street Art and Intangible Cultural Heritage
Miglena Ivanova
Summary: The present article analyses how the examples of graffiti and street art
are used within the context of the implementation of the UNESCO 2003 Convention for
the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage so as to reveal the necessity to enlarge
the definition and the understanding of the intangible cultural heritage and to modify the
specifics of its safeguarding. To a great extent beyond the scope of the text are the very
attempts to classify graffiti and street art as intangible cultural heritage.
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРАДИГМИ, НЕМАТЕРИАЛНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА
Петьо Кръстев

Време е прочие да се озърнем какво сме сторили досега,
колко струва трудът, който сме положили за събирането
на това богато наследство от нашите праотци…
Иван Шишманов

Ключови думи: изследователска парадигма, нематериално културно наследство, традиционна култура

Интересите към нематериалното културно наследство на определени общности в контекста на различни равнища се определят от постиженията в областта на фолклористиката, етномузикологията, етнологията и др. Всеки изследовател влага своята идея, представи и обосновка в процеса на проучване.
В този смисъл изследваният обект, определен като традиционна култура или
нематериално културно наследство според изследователската парадигма, е своеобразна интерпретация, изградена върху базата на вече формирани теоретични постановки. В изследователските процеси тези платформи се променят и
дооформят допълнително. Изключително важна е гледната точка, която обосновава научния интерес и изследователските линии. Те са продиктувани от
„два основни стимулиращи момента – вътрешната специфична потребност от
откриване, осмисляне и остойностяване на фолклора, от една страна, и от друга, типологичните прояви на общоевропейската тенденция към конституиране
и утвърждаване на музикалнотеоретично и фолклористично знание, неговата
институционализация и академизация като всеобща и научна културна ценност
на модерна и посттрадиционна Европа“ (Захариева 2007: 20).
Работата на терен, съприкосновението с формите на традицията често променят изходните изследователски позиции, научните схващания и постигнатите
резултати. В тези сложни взаимоотношения по линията изследовател – изследван обект се оформя концепцията за проучване на нематериалното културно
наследство. Съотношението между постиженията на науката, индивидуалната
гледна точка и директното познание, постигнато чрез докосването до традицията, определят изследователската парадигма, която „допълва представите ни за
формите за художествено мислене“ (Живков 1989: 18).
Структурирането на научна платформа дава резултати в изследването на
нематериалното културно наследство. В много от случаите постиженията, констатациите и концепциите се връщат към носителите на традицията и дори се
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възприемат вече като оформен, изграден и научнообоснован теоретичен модел
на съществуване и битуване на тяхната култура. От тук започва сложният и
многопластов механизъм на взаимоотношения между традицията и постигнатите схващания за нея. Изследователската парадигма поема функциите на неделима част от обновяващите и развиващи фолклорната система фактори.
Етномузикологията като наука с основен обект на изследване – различните проявления на традиционната музика, предлага сложни процеси на взаимодействие при прилагане на музикалнотеоретичните постижения върху старите
локални, регионални, етнични равнища на фолклорните образци. Самото припознаване на обекта на изследване „като социологически проблем, тъй като основното в неговото определение е било винаги значението му като народна култура“ (Живков 1977: 11) и съответно изкуство е подчинено на вече определена
изследователска концепция. Етапите на анализиране, систематизиране и типологизиране на нематериалното културно наследство чрез елементите на музикалнотеоретичната наука, които до момента на първоначално проучване принципно
нямат осмислени взаимоотношения с нея, са продукт на индивидуално или колективно оформена изследователска парадигма. Чрез постиженията на музикалнотеоретичната система всъщност се обособяват представите за неповторимост,
оригиналност, уникалност на определени явления или група явления.
Линиите на взаимовръзка между изследователските парадигми и изследвания обект са сложни и многопосочни. В този смисъл науката систематизира и формулира определени структури, системи, взаимовръзки, стилови характеристики и
задава оформени стандарти и модели. Те от своя страна се асимилират и възприемат като „свои“ от носителите на старата култура и общностите. Често те поемат
базисни функции в структурата на образователните и творческите процеси, свързани с традицията. По този начин изследователската парадигма прераства в теоретична система и своеобразна „матрица“, която определя явления и провокира
процеси. В тази насока биха могли да се представят някои особено ярки примери.
Теорията на Добри Христов за „неправилните тактове“
и неравноделността като „уникално“ явление в българската
фолклорна музика
Преди повече от сто години в своята студия „Ритмичните основи на народната ни музика“1 (1913 г.) Добри Христов определя една от най-съществените
стилови характеристики на българската музика, свързана с метроритмичната
организация – „една особеност, която е чужда не само на западната музика, но
и на музиката на съседните нам страни“ (Христов 1913: 6). Изведените принципи стават основа за теория. От тази гледна точка спецификите на нашата
традиционна музика намират своята обосновка в изследователска парадигма,
Завършена и наградена с премия от фонд „Напредък“ през 1911 г. Публикувана през
1913 г. в СбНУНК, кн. XXVII и в отделен отпечатък.
1
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изразяваща се в теорията за „неправилните тактове“ (Христов 1913: 6), която
по изключителен начин кореспондира с особеностите на фолклорната музика.
Важен елемент е и систематизацията на метроритмичното разнообразие, изразяваща се в две основни линии: темповата характеристика като един от главните ритмообразуващи елементи и класификацията на отделните неправилни
тактове по отношение на броя на метричните времена – „движение с бързина
около 400–432 на минута“ (Христов 1913: 6) и тяхното групиране в „кратко
време – с два елемента“ и „протегнато време – с три елемента“ (Христов 1913:
6). Друга важна част от теоретичната система е типологизацията на отделните
видове „неправилни“ тактове във връзка с темпото и функцията на метричните
времена в рамките на неравноделността: „тактове от първа група“, „всеки от
които служи за основа на особен танц“ (Христов 1913: 6), и „тактове от втора
група“, които „имат за основен елемент два пъти по-бавно движение“ (Христов
1913: 8). Теорията се оформя и със свой терминологичен апарат („неправилни
тактове“, „кратко време“, „протегнато време“, „тактове от първа група“, „тактове от втора“ група и др.). Примери за музика, изписана в тактове, определени
от Добри Христов като неправилни, се наблюдават в творчеството на различни композитори от XIX и началото на XX век2. Този модел на метроритмична
организация присъства и в други традиционни култури, например в съседните
балкански. Новото в случая обаче е резултатът от изследователската парадигма,
която акцентира върху едно явление, неговия генезис, специфики, връзка с традиционната музика и формулирането му като теория.
„Неправилните тактове“ на Добри Христов всъщност са изследователска
парадигма, която е конструирана върху основата на западноевропейската музикална наука за метроритмичната организация. Тя е преформулирана според
особеностите на музикална култура (българска или балканска), която принципно се различава от професионалната европейска музика по множество показатели, продиктувани от два основни фактора. Единият е свързан с географските
особености – култури от различни региони в рамките на един континент и на
границите между различни континенти. Другият показател е формиран на базата на геополитическите социални условия, изразяващ се в съчетание на култури
в различни етапи на развитие – модерната, високоорганизирана писмена западноевропейска музика, в основата на която е личното композиторско творчество,
и локалните и регионалните култури на Балканите, съдържащи в себе си както
„консервирани“ във времето старинни, архаични елементи, така и реликти от
културите на древните цивилизации, обитавали тези географски пространства.
Изследователската парадигма е олицетворение на изключително интензивните
и специфични процеси, които се случват с фолклорната музика и нейното взаиВ годината на отпечатване на студията на Д. Христов (1913) е премиерата на балета
„Пролетно тайнство“ от Игор Стравински. В партитурата, както и в по-ранни произведения на Стравински (балета „Петрушка“) се наблюдават най-разнообразни комбинации
между размерите 5/4, 11/4, 5/8, 7/8, 9/8 и др. Втората част от симфония № 6 на Чайковски
е изградена в размер 5/4 и др.
2
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модействие както с модерната европейска култура и наука, така и с елементи на
източните неписмени високи музикални култури.
Теорията на Добри Христов заема важен дял от българската музикална
фолклористика. Нещо повече – нейните научни постижения придобиват значение на национален стилов белег на българската музика3. Жизнеността на изследователската парадигма се проектира върху различни сфери на българската музикална култура и нейното модерно развитие. Теорията за „неправилните так
тове“ се доразвива и дооформя като система от неравноделни музикални размери при изследванията на следващите поколения български етномузиколози.
Васил Стоин я дефинира чрез комбинирането на прости двуделни и триделни
размери в състава на сложния и темпото като фактор за възприемане на различните видове прости размери като времена (удълженото време е прост триделен
размер в двойно по-бързо темпо) „под форма на двойно умален вид“ (Стоин
1927: 19). В своята докторска дисертация „Rythme et mesure dans la musique
populaire bulgare“ от 1931 г. Стоян Джуджев разширява и дооформя теорията,
като същевременно развива нейния терминологичен апарат (Джуджев 1970: 73–
229). Подробно анализира кристализирането на неравноделността, като задава
хипотеза на вариантите за произход. Елементи от генезиса на асиметрията той
свързва и със старогръцката поетична метрика (Джуджев 1970: 75–85). Цитирайки теорията на Добри Христов и допълненията към нея от Васил Стоин,
Бела Барток въвежда термина български ритъм: „български ритъм е онзи вид
ритъм, при който стойността, показана в знаменателя на отразяващото такта
дробно число, е изключително кратка, около 300–400 ММ, и при който в рамките на един такт тези много кратки основни стойности се групират в неравни,
по-големи стойности, т.е. групират се несиметрично“ (Барток 2006: 60). В този
смисъл теорията прераства в научно откритие с международно значение, което
е олицетворение на специфичните черти на традиционната българска култура.
В по-късни етапи от развитието на българската етномузикология отделни
автори се връщат към изследователската парадигма на Добри Христов, анализирайки я през различни гледни точки – наслагване на нови изследователски парадигми върху основната. Тодор Джиджев например акцентира върху особеностите при типологията на неравноделните размери във връзка с тяхното формиране – „неравномерен метрум“ (Джиджев 1981: 16) и „неравноделност от първа
и втора степен“ (Джиджев 1981: 26) според спецификите на традиционната и
западноевропейската музика. Също така той поставя теорията в международен
изследователски контекст, сравнявайки я със системите на други балкански ет-

3
В приложението към своя сборник „66 народни песни на македонските българи“
Добри Христов отбелязва „как неправилно чужденците схващат българските песни по
текст и мелодии“ (Христов 1931: 169). Като пример дава песента „Зарумбали тупаните“,
нотирана в сборника в неравноделен размер 7/8 (Христов 1931: 171–172). Същата песен
в сръбския сборник „Албум српских народни песма, уредио Jован Фраjт“ под заглавие
„Силан Вардар“ е „предадена в 3/4 такт с изопачена мелодия“ (Христов 1931: 169).
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номузиколози (системите на К. Брайлою във връзка с румънската и турската
традиционна музика – „джусто силабик“, ритъм „аксак“) (Джиджев 1981: 32).
Идеята за неравноделността като белег за уникалност и неповторимост на
българската музика излиза далеч извън границите на фолклористиката. Определеното като „безпределно метрично многоформие“ (Големинов 1968: 86), разнообразие е един от основните творчески стимули за формиране на национален
музикален стил при второто поколение български композитори, който „се корени в народната песен и нейната ритмика“ (Пипков 1968: 130).
Декларираните творчески позиции на авторите намират отражение в създадената от тях музика. В множество произведения или фрагменти неравноделната метроритмична организация е в основата на изграждането на музикалната
партитура. В определени случаи фактурата стилизира варианти на фолклорната
музикално-танцова жанровост4. Много често динамиката и моторно-двигателният характер на ритъма в неравноделния размер са основа за конструиране
на музикални форми извън фолклорната стилистика. Идеята за сложността на
неравноделната метроритмична организация прераства в стремеж за комбиниране и смесване на различни неравноделни размери в конфигурации, които като
комбинации и съчетания излизат извън стилистиката на фолклорната музика5.
Използвайки теоретичния модел на систематизацията на неравноделните размери, Любомир Пипков6 и Николай Кауфман7 създават клавирни цикли, които
практически и художествено я „онагледяват“. В някои произведения (в клавирния цикъл на Н. Кауфман) музикалните размери се свързват и с определени музикално-диалектни характеристики. От тази гледна точка неравноделността от
„национален музикален белег“ преминава и в идентификатор на регионалните
стилове в рамките на музикалнофолклорния диалект. По този начин „таблицата“ на неравноделните размери се нанася върху географската карта на България.
Идеята за неравноделността като един от основните белези на българската
фолклорна музикална и танцова култура е проблем, изключително актуален в
съвремието. На тази тема е посветен спектакълът на Националния фолклорен
ансамбъл „Българе“ „Осмото чудо“8 по идея, сценарий, хореография и режисура на Христо Димитров (ръководител на ансамбъла). В основата на художест-

4
Българските фолклорни танци и тяхната в повечето случаи неравноделна метрорит
мична структура стават основа за създаване на симфонична, камерна, оперна и балетна музика – „Тракийски танци“, муз. Петко Стайнов; „Седем симфонични български танца за голям
оркестър“, „Ръченица“ из „Българска сюита“, муз. Панчо Владигеров; „Нестинарско хоро“ из
балета „Нестинарка“, „Танц“ из „Пет скици за струнен оркестър“, муз. Марин Големинов и др.
5
Ярък пример в това отношение е финалът на Симфония № 3 на Любомир Пипков,
където съчетанието на разновидности и варианти на неравноделност е от основните формообразуващи фактори в симфоничните процеси.
6
Пипков 1978.
7
Кауфман 1981.
8
https://www.bnt.bg/bg/a/osmoto-chudo-na-sveta-spored-ansambal-balgare; https://www.
youtube.com/watch?v=XJbaPb9B5Xk;
https://www.youtube.com/watch?v=WI1Sbu_UJBo
(30.09.2019).
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вения сюжет са неравноделните размери като символ на неповторимост и уникалност на българската традиция – едно от чудесата (осмото) на света. Всяка от
картините на спектакъла представя музикално-танцовата култура на определен
регион чрез постановка с композирана авторска музика и създадена хореография. Неравноделните размери са и фактор, определящ до голяма степен музикалнофолклорния диалект. По време на представлението на видеостена се
изписват размерите, в които звучи музиката, и наименованията на фолклорните
хора, типични за определения регион, въз основата на които е изградена хореографията9. В интермедиите между музикално-танцовите картини под формата на художествен филм тече въображаем разговор между Джеймс Баучер
(ирландски журналист, кореспондент на Балканите, застъпник за българската
кауза10) и младия композитор Бела Барток. Главната тема в разказа на Баучер са
наблюденията му върху живота, празниците, музиката и танците на българите с
акцент върху неравноделните размери като своеобразен български „феномен“.
От тази гледна точка спектакълът „Осмото чудо“ е ярък пример за „отражението“ и развитието на значението на една изследователска парадигма в сферата
на изкуството, социалния живот и националната идентификация един век след
като тя е формулирана.
Музикалнофолклорният диалект като изследователски модел
и творчески интерпретации
Проучването на регионалната традиция в българската фолклористика създава предпоставка за изграждане на изследователска парадигма, която систематизира и структурира резултатите от натрупания опит, оформяйки ги в научна
теория. Целите, свързани с тази платформа, могат да се определят в няколко
основни насоки: извеждане на локални и регионални специфики, които определят индивидуалност и различие в системата на традицията; формулиране на
определени общи регионални белези, признаци и елементи; структуриране на
теоретични постановки. Другата насока е свързана с идеята за многообразие
в единството и интегрирането на регионалните особености в общ контекст,
„връзката на затворената музикална култура на областта с музикалната култура
на останалите български области“ (Кауфман 1989: 36). По този начин теорията определя и отстоява общи принципи, линии на взаимодействие, обосновава

9
Моето участие в създаването на спектакъла е написването на авторска музика към
фрагмента, свързан с Югозападна България – „Македонска картина“ („Кой си нема пушка,
тука нека дойде“) по хореография на Николай Цветков. Основното изискване към мен от
автора на спектакъла Христо Димитров и в съответствие с неговата фабула беше да използвам максимално метроритмичното регионално многообразие на фолклорните първоизточници при написване на музиката – неравноделни размери, смесени неравноделни размери,
варианти на общи ритмични формули в контекста на различни музикални размери и др.
10
https://bulgarianhistory.org/james-baucher-irlandecat-s-bg-sartze/ (30.09.2019).
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детайли в регионалните диалектни характеристики и т.н. Изследването на традиционната музика посредством парадигмата за музикалнофолклорния диалект
е един от основните модели за анализи, проучване, теренна дейност и др. На
базата на общи черти във фолклорната музика по отношение на метроритъма,
мелодичната структура, елементи на формообразуването се генерират изследователски опит, теоретични анализи, формулират се определени принципи. Друга линия в музикално-диалектната характеристика са формите на фолклорно
многогласие. „Многогласната песенна област, също както и едногласната, се
разделя на по-малки музикално-интонационно обособени райони, които трябва
да разглеждаме като райони с отделни фолклорно-музикални диалекти“ (Тодоров 1971: 77). Системата на музикалнофолклорния диалект, цялостно формулирана и обобщена в монографията на Елена Стоин „Музикално-фолклорни диалекти в България“ (Стоин 1981), се определя от „разкриване на доминиращите
морфологични белези“ (Стоин 1981: 10), в единство с особеностите на българските говори (ятовата граница като основен определящ фактор) и в контекста на
традиционната обредно-празнична система (Стоин 1981: 14).
Музикалнофолклорните диалекти като теоретична система навлизат и се
преформулират в сферата на изпълнителското изкуство и творческата интерпретация на фолклорна музика и танци. Като изключително ярък пример в тази
насока би могла да се определи документално-художествената филмова поредица „Танците на българина“11. Отделните серии представят музикално-танцовата
култура в контекста на музикалнофолклорните диалекти – Пиринска област, Родопи, Тракия и т.н., основно чрез изкуството на ансамбъл „Тракия“ и частично
чрез показване на групи за традиционен фолклор. Водещ на поредицата е Кирил
Дженев – главен художествен ръководител на ансамбъла и хореограф на голяма
част от представените в отделните серии танцови произведения. Под формата на
лекция за всеки отделен регион Дженев говори за музиката, танците, историята,
частично за обредността в системата на традицията и др. Материята във филма използва базата на теорията за музикалнофолклорните диалекти, но нейният
комерсиално-приложен характер предлага и творчески елементи в интерпретацията ѝ. Например, за да обясни „стила и характера“ на определена регионална
танцова култура, авторът прави своеобразно психологическо обобщение и формулира лични представи за елементи на определена „регионална архетипност“
– „това двоумение – има-няма е втъкано яко в характера на шопите“12, „много самочувствие има в играта на пиринеца“13. Музикалнофолклорните диалек

https://www.youtube.com/watch?v=TJu4Pz3YF38; https://www.youtube.com/watch?
v=bPfbEjA2750; https://www.youtube.com/watch?v=UmKF45f8zCs; „Танците на българина“
– художник на костюмите Нева Тузсузова; редактори Борис Воденичаров, Мария Христова; отговорен оператор Бочо Бочев; режисьор Ласка Минчева. Филмът е реализиран от
ІV творчески колектив на редакция „Музикални предавания“, 1988 г. (30.09.2019).
12
https://www.youtube.com/watch?v=ZC7FrjZMGj4 (30.09. 2019).
13
https://www.youtube.com/watch?v=bPfbEjA2750 (30.09. 2019).
11
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ти се представят от гледна точка на музикално-танцовото, метроритмичното и
мелодичното многообразие „Тракия е най-голямата по територия етнографска
област, най-богата откъм разнообразие на хора, на игри, на костюми“14. Засягайки най-различна проблематика и в името на стремеж към приложност филмът
интерпретира твърде свободно научнообоснования, систематизиран характер на
теорията за музикалнофолклорните диалекти. Фабулата му по-скоро се фиксира
върху творчески и артистични асоциации, свързани с тази материя, претворени
в изкуството на професионална изпълнителска институция.
Филмовата поредица придобива голяма популярност сред общностите,
които се занимават с интерпретация на фолклорна музика и танци – хореографи, музиканти, композитори, изпълнители и др. Сериите дори стават част от
обучението в училищата по фолклорни изкуства. Художествената продукция
във филма – танци и музика, прераства в „художествен модел“ или по-скоро
„матрица“, която формира определени естетически критерии на творческите
представи в тази сфера. Залегналите в поредицата параметри на посочените
вече регионални „стил и характер“ са изведени от „норми“ при създаването
на произведения в тази сфера на професионалното изкуство. Всеки ансамбъл
трябва да има в репертоара си много „бързи“ шопски или „тежки“ пирински
танци. Нещо повече, концертите по образеца на пощенска картичка от 70-те и
80-те години на XX век трябва да съдържат музикално-танцови „картини“ от
различните музикалнофолклорни региони на България, като спектакълът обикновено започва с произведения, представящи фолклорната област, откъдето е
формацията изпълнител, и завършва с бравурно, вихрено, празнично шопско
веселие… По този начин една изследователска парадигма, която преминава в
научна теория за музикалнофолклорните диалекти, намира своя специфичен
„практически прочит“ в сферата на съвременните модели за проявление на традиционна култура и се връща обратно чрез професионалното изкуство или художествената самодейност при корените на своя първоизточник.
Друг пример за такъв тип „моделиране“ на теорията за музикалнофолклорните диалекти в рамките на изпълнителското изкуство и творчество е свързан с
обновяването на старите инструментални стилове. В повечето етномузиколожки
и органоложки изследвания се посочва, че тамбурата е „разпространена в почти
всички селища на Пиринския край“ (Кауфман 1965: 197), „в сравнение с другите народни музикални инструменти в България е по-малко разпространена, и
то само в няколко песенни области: Западните Родопи, Разложката котловина,
Гоцеделчевско…“ (Тодоров 1973: 119). Във връзка с това при конструиране на
оркестъра от фолклорни инструменти на ансамбъл „Пирин“ тамбурата е основен инструмент и образува самостоятелна оркестрова група за разлика от „тракийския“ и „шопския“ аналог, където гъдулката е основа на „гъдулков щрайх“
– първа и втора гъдулка, виола, чело и бас гъдулка (Кокарешков 2002: 113–115).

14

https://www.youtube.com/watch?v=TJu4Pz3YF38 (30.09. 2019).
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За тази цел се създават нови инструменти, които нямат почти нищо общо като
конструкция и музикален строй с техните фолклорни първоизточници (Братанова 1997: 23), и съответно нов тамбурджийски „пирински“ стил на свирене,
който също така е далеч от своя традиционен първоизточник (Кръстев 2017:
97–104). Освен в професионалното изкуство тези инструменти и параметрите
на новия изпълнителски стил навлизат и в художествената самодейност, която
от своя страна е съвременна проява на съществуване на фолклорната култура.
Тази тенденция определя различни линии на промяна в музикалнофолклорния
диалект – новият стил кореспондира по различни начини със стария и в определени случаи дори го измества. Акцентирането на идеята за тамбурата като
основен инструмент на определен регион, от друга страна, води до отпадане и
изгубване на традиционни инструменти и стилове от съвременните процеси в
региона. Типичен пример е отпадането на старото кеменджийско (гъдуларско)
свирене от Югозападна България.
Локални изследователски парадигми
В контекста на регионални проучвания изследователят проследява процеси, които според неговия натрупан професионален опит притежават белези на уникалност и неповторимост. Предпоставка за това са специфичните
исторически или социокултурни условия, в които съществува, развива се и
съответно се променя традиционната култура. На базата на тези особености
се изгражда и съответна изследователска парадигма. В момента, в който тя
бъде оформена и популяризирана чрез различни средства – издаване на монография, заснемане на документален или художествен филм и др., теорията
се превръща в отличителен белег за разпознаваемост на определеното място.
Изследователската парадигма акцентира именно върху особеностите на обекта на изследване и го извежда на преден план в локалната или регионалната
идентичност.
Изключително ярък пример в тази посока е откритият, документиран и
анализиран от Николай Кауфман „малък остров, в който българите мохамедани пеят чуден, знаменит старинен двуглас“ (Кауфман, Братанова 2009: 6)
в с. Неделино, „сред едногласно пеещото население на Родопите“ (Кауфман,
Братанова 2009: 7). Тази специфика на локалната традиционна музика става
„запазена“ марка на селището и знак за неговата разпознаваемост. Акцентът
върху определена специфика на нематериалното културно наследство придобива социална значимост. Всичко това влияе върху процесите на развитие
и обновяване на традиционната култура. В резултат самият двугласен стил
претърпява развитие чрез интерпретация от различни поколения, с „различна трактовка на орнаментиката“, „условна стилизация“ (Кауфман, Братанова: 2009: 24) и „отново се възражда, но за съжаление вече по нефолклорен
път“ (Кауфман, Братанова 2009: 26). Значимостта на тези процеси е от особена важност за общностите на изследваните региони. В конкретния случай
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изследователската парадигма придобива широк социален отзвук. На 3 юли
2019 г. в с. Неделино са открити паметник на Николай Кауфман и парк на
негово име15.
Друг изключително интересен пример в това отношение е „откритието“
на „Водичния“ цикъл песни от Костадин Динчев в с. Добърско, община Разлог
(Динчев 1992: 87–98). Изследователската парадигма в този случай е провокирана от спомени на информатори за провеждане на моминския инициационен
обред – „Водици“, в дните между Йордановден, Ивановден и Бабинден – 6, 7 и 8
януари (Динчев 1992: 89). Неговото селищно изследване прераства в заснемането на филм „Водици“16 от Регионалния телевизионен център Благоевград, който
да документира „това явление на фолклора, което в наше време може да се реставрира и да се покаже неговата художествено-развлекателна функция“ (Динчев
1992: 98). В свое по-късно изследване от с. Добърско от 2018 г. Веселка Тончева17
провежда интервюта с участници във филма – изпълнителки на песните. Те разказват, че до момента на заснемане песните от водичния цикъл са били забравени
и съответно възстановени по спомени на по-възрастни информатори. По същото
време обаче песни от други обредни цикли (например сватбения) все още са
били жива традиция (Динчев 1992: 89). В конкретния случай изследователската
парадигма определя процеси в локалната култура, които са изключително важни
за самата нея. В резултат на това песните са възстановени и днес в селото се провежда съвременен вариант на обичая „Водици“ с нова интерпретация от млади
изпълнителки – читалищните групи на с. Добърско. Обичаят е „запазена марка“
на селището и символ на неговата идентичност. Нещо повече – водичният цикъл
е повод за провеждане на селищен празник, на който обикновено присъстват
много гости и любители на локалната селищна култура на с. Добърско.
* * *
Изследователят и интерпретираният от него като нематериално културно
наследство или традиционна култура обект, преосмислен през погледа на научните постижения и индивидуалните интереси, задвижват сложна система от
взаимодействия. Основите ѝ се състоят в „откриване и разгадаване“ на особености, формирани при специални условия в определени исторически периоди
на конкретни места. Структурирането на тези специфики в теоретични постаhttps://www.facebook.com/ShalomBulgariaOrganization/posts/2822308441175730/;
http://bnr.bg/play/post/101140573/v-nedelino-krastiha-park-na-akademik-kaufman
(30.09.2019).
16
Автор и водещ Костадин Динчев, редактор Атанас Пиронев, оператор Ани Мойнов, режисьор Аргир Марчев, РТВЦ Благоевград, 1985 г.
17
Резултатите от своите изследвания Веселка Тончева представи на семинар „Музика и танц в етноложки изследователски терени“ на секция „Етномузикология и етнохорео
логия“ на ИЕФЕМ–БАН с тема „Водици в с. Добърско – обредност и музика“, проведен
на 26.03.2019 г., както и в научна публикация в списание „Български фолклор“ (Тончева
2019: 158–184).
15
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новки вследствие на изследователската парадигма провокира многостранни
процеси. Една част от тях са обърнати „навън“ под формата на споделени научни постижения за нещо специфично, неповторимо и оригинално. От особена
важност в конкретния случай са обаче и процесите, които провокират развитието и обновяването на традиционната култура именно благодарение на научните
открития и тяхната теоретична формулировка.
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Research Paradigms, Intangible Cultural Heritage
and Traditional Culture
Petyo Krastev
Summary: The researcher and the object interpreted by him as an intangible
cultural heritage or traditional culture, rethought in the light of scientific achievements
and individual interests, drive a complex system of interactions. Its fundamentals are to
discover and unravel particularities formed under special conditions in certain historical
periods in specific places. Structuring these specifics at different levels (musicaltheoretical, folklore-dialect, local), as a result of the research paradigm, provokes
many-sided processes.
Keywords: research paradigm, intangible cultural heritage, traditional culture
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THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
OF UKRAINE IN THE CONDITIONS
OF THE CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL CHANGES
Larysa Vakhnina

Keywords: cultural heritage, national identity, folk culture, globalization, Ukraine

The need to preserve intangible cultural heritage as the structural basis of national culture and cultural identity of the people is one of the urgent problems of
modern civilization. In the contemporary conditions of globalization and European
integration the issue of national identity of each nation is of particular importance.
This determines the relevance of the theoretical foundations of the comprehensive study of the preservation of the ethno-culture of the Ukrainians in the context of
national identity or uniqueness – both at the theoretical, methodological and practical
level and at the socio-cultural level with the involvement of European experience.
Ethno-cultural transformations in contemporary culture are characterized by
new approaches to traditional perception of purely local phenomena and processes,
which in recent years have acquired in European and world ethnology and folklore a
generalizing character, thus affecting the theoretical and practical aspects of different
scholarly branches. The comprehensive approach to the coverage of the problem is
due to the versatility of the very phenomenon of ethno-culture and is defined by the
modern scholarly requirements as far as multifaceted studies of particular culture
need application of multidimensional methodology.
Ethnographers and folklorists should be mutually involved in the study of the
contemporary model of cultural identity in folk culture. The principle of comprehensive coverage of the problem should be defined as basic, so, it is important that the
team have previous scholarly experience and knowledge.
It should be noted that the problem of the study of the identity of folklore traditions is adequately occupying the attention of international organizations, such as
UNESCO. In today’s urbanized and globalized world, ethnic identity holds special
place, constituting the intellectual creative potential of individual people, it manifests itself as a unique component of contemporary cultural processes and cultural
phenomena and, in particular, the functioning of folklore, both in the daily life of
the people through its collective memory and as a factor in safeguarding cultural
traditions.
On the other hand, identity is manifested in contemporary folk festivals, in the
reproduction of ritual culture and other modern forms of functioning of folk art.
When considering the problem of identity, we can distinguish a variety of its mani295

festations and features. It is possible to outline ethnic, national, group, personal and
other identities, the study of which has not lost its relevance in European contexts
among the scholars.
In the field of folk culture, the emphasis on identity problems is related to the
analysis of uniqueness and tradition in historical and cultural terms in the context of
contemporary phenomena. The sphere of identity is the oral tradition of the people
and the forms of their expression, such as musical and song forms, ritual, artistic and
performance forms. The object of the researcher’s attention should be the holder of
the folk culture, his or her personality as an individual who helps preserve traditions.
Of special importance is the study of the different regions of Ukraine, in particular
small towns and villages that have been threatened by the globalization disasters and
military challenges and threats.
The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the NAS of
Ukraine (IAFE) has implemented a number of joint projects for the preservation
of intangible cultural heritage with colleagues from Bulgaria (projects managed by
Petko Hristov and Mila Santova), Poland, Hungary and Belarus. The Ukrainian-Belarusian project made it possible to accomplish detailed observations on elements
of intangible cultural heritage in the border territories, in particular in Volynia. At
the same time, the mentioned research will have important practical implications,
opening to the wide circles of society the prospect of preservation and promotion of
ethnocultural heritage as well as its study and preservation; and will also allow to use
the European experience.
Volynia’s rich historical past and its multi-ethnic population (Jews, Germans,
Czechs, Poles, Karaites) is being actively studied today not only by Ukrainian scholars and local scholarly centers, but also by international institutions. The works of
Polish and German authors, dedicated to the history of their native lands can be found
in local libraries. Voluminous work is done in order to establish the historical truth
regarding the tragic events in Volynia region. It is being conducted by eight active
Polish culture societies, including M. Oginsky Polish Culture Society in Luboml.
They also play substantial role in organizing concerts and fairs. The activities of the
societies contributed to the revival of the Polish identity of the inhabitants of the
region, which together with the acquisition of Polish passports, is considered a good
start to study or work in Poland.
During the expeditions, the work of museums and village libraries in the field of
popularization and preservation of folk culture was also analyzed; religious situation
in the region and participation of religious organizations in the cultural life of the region was investigated as well. The most significant cultural and artistic events, which
have become traditional in Volynia and are held with the participation of guests from
Poland, Belarus, Serbia, became the festivals Beregynia (Lutsk), On the Waves of
Svityaz (Shatsk lakes area), Christmas Mystery, and the festival Ukrainian Round
Loaf Constellation (Volodymyr-Volynsky). In 2005, the Ukrainian-Polish international musical jazz project Musical Dialogues on Bug resumed its activities. The folklore
groups of the region take part in Christmas carols and holy festivities in Lublin.
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Neighborly relationships connect particular border villages’ residents who visit
one another for local religious holidays, Christmas or Easter. Groups from Poland
also visit city holidays in Luboml on Christmas Eve, Yuryivsky Chants (May 6). For
several years on end joint Ukrainian-Polish contests for painting Easter eggs have
been held. Informal communication promotes the exchange of creative ideas, spread
of festive symbolism, and songs repertoire (Єфремова 2018).
One of the markers of cultural identity of Volynia is the Volyn school of icon
painting. Traditions of icon painting have long been revived in Volynia and are now
taking on new forms of life and development. At the initiative of the canonist Jan
Buras, director of the Caritas-Spes Integration Center (Lutsk diocese of the RCC),
the International Plein-air of the Iconography and Sacred Art is held in the Zamlynnia district of Luboml district, with the participation of artists from Ukraine, Poland,
Italy and France.
The studies of Ukrainian ethnographers relate mostly to regional aspects of ethnoculture, local variants of the functioning of certain ethnographic phenomena (works
by L. Artyukh, O. Boryak, V. Borysenko, O. Kurochkin, M. Hlushko). Modern factors of influence on the course of ethno-cultural processes in Ukraine are analyzed in
the works of H. Bondarenko and H. Skrypnyk. H. Bondarenko’s monograph Ukrainian Ethnoculture in the Context of Globalization Challenges (Kyiv 2014) highlights
the role of modern mass media in safeguarding and promoting folklife as well as in
transforming ethnocultural phenomena in the context of socio-cultural changes.
Hanna Skrypnyk was the chief of a number of scientific researches, a scientific
editor of publications, and an organizer of various international scientific conferences, one of which was held under the auspices of the International Organization
for Folk Art IOV (UNESCO) and was entitled Sources and Ways of Traditional
European Cultures in the ХХІ Century (2013) (Roots and Routes 2017) as well as
the International Congress of Ukrainians in Kyiv (2013), roundtable discussions on
proposed topics for researches that are constantly occurring at the IAFE as scientific
and practical activities, involving university professors and museums as well as government officials, including the Ministry of Foreign Affairs and the Kyiv City State
Administration. H. Skrypnyk is one of the first in Ukraine to raise and develop the
problem of studying and preserving ethnoculture after the Chernobyl disaster; she
developed appropriate programs on the ecology of culture and migration processes
in the context of modern globalization challenges that are studied at the IAFE under
her leadership.
Halyna Bondarenko is the author of a monograph and a series of publications. At
the same time, she uses the results of her own research in TV and radio programs as
well as in lectures. She is one of the first ethnologists in Ukraine who systematically
uses the method of ethno-sociological monitoring of ethnoculture through the prism
of perception of the population of Ukraine (Бондаренко 2015).
The IAFE’s folklorists and ethnologists have many years of experience in studying the traditional heritage of the Ukrainian people. A series of works has been published in the format of this topic, where the issues of current state of Ukrainian ethno297

culture are in focus, as well as its place in the common Slavic world and wider in European community. The problem of considering traditional culture in the context of
contemporary globalization threats as well as migration processes remains relevant in
the modern world of science. The purpose of such research is to examine the foundations of the “cultural dialogue” of traditional cultures of the peoples of Ukraine in
the context of current globalization trends that are becoming dominant in the world.
Research of contemporary ethno-cultural processes in Ukraine will take an important place among the issues presented in the project. In previous years, this theme
had been successfully developed by the participants of joint projects in the context of
preserving ethnic identity (the ethnologists H. Skrypnyk, H. Bondarenko, the folklorists L. Vakhina, O. Mykytenko, L. Mushketyk, L. Khaliuk). Halyna Bondarenko
represents the Institute at the newly-established commission for the safeguarding of
the intangible cultural heritage at the Ministry of Culture of Ukraine.
Scientific recording and analysis of ethno-cultural phenomena and their transformation in the conditions of modern geopolitical and socio-economic changes is
one of the important forms of their preservation and promotion in the cultural space.
At present, 4,719 monuments are included in the State Register of Immovable Monuments of Ukraine, 891 of which are of national importance. In Belarus, this register
includes about 5,500 monuments.
There are no studies in the domestic humanities today concerning the methodology of determining the authenticity of cultural monuments, accounting for contemporary cultural phenomena that can be attributed to the category of intangible heritage. At the same time, there are specific studies of the traditional culture of Ukraine
(Борисенко 2016).
Comprehensive folklore and ethnographic studies of the IAFE’s scientists over
the last decades, creation of a powerful digital database of field data, some of which
are published in the series of publications Ethnographic Image of Ukraine, allow to
consider ethno-cultural phenomena in a long historical retrospective and trace the
influence of socio-cultural factors on the peculiarities of their functioning.
It is planned to trace the relationship between the existence of Ukrainian ethnocultural phenomena and the mental attitudes of the population of the border areas. The problems of authenticity of the intangible cultural heritage, the impact on
globalization factors on it will be analyzed as well; the ways of transformation of
cultural heritage into tourist products and cultural products will be considered, too.
It is planned to focus for the first time on the problems of loss of cultural identity in
the context of migration processes as well as on suggestions for supporting of the
holders of intangible cultural heritage (Скрипник 2018). Ukrainian ethnoculture can
be considered as a whole on the basis of the consciousness and self-consciousness of
an individual and of the ethnos as a whole. Loss of reliance on ethnocultural systems
disrupts value and moral orientations in society, destroys the socio-cultural archetypes that underpin the nation’s identity. Due to modern communication and transport
systems, the development of digital technologies and global information networks,
cultural borders are blurred and cooperation in the humanitarian sphere is intensified.
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All these processes take place in the conditions of fierce competition, leading to the
replacement of the traditional lifestyle with the global one.
Ukraine, quite like most of the countries of the former Soviet Union in the conditions of development of new socio-cultural technologies, is not ready to protect its
own cultural identity. Therefore, the study of the role of ethnoculture in the formation of the collective memory of the people, the sense of national unity, the study of
the educational and patriotic potential of folk art as well as the definition of modern
markers of national identity of the Ukrainians are extremely important.
Such thorough scholarly research will enable Ukrainian colleagues to reach the
level of modern-day European scholarly expertise, while at the same time showing
the place of Ukrainian culture in intercultural interaction, and will allow to evaluate
its contribution to the European civilization.
REFERENCES
Бондаренко, Галина 2014: Українська етнокультура в контексті глобалізаційних
викликів. Київ: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України.
Борисенко, Валентина 2016: Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ
століття. Київ: НАН України, ІМФЕ.
Єфремова, Людмила 2018: Народні пісні Волині (з колекцій збирачів фольклору).
Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
Сантова, Міла 2015: Міла Сантова. – У: Гуманітарні виклики та соціальні
наслідки військових дій на Сході України: матеріали Круглого столу / ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ, 22 вересня 2015 року. Голов. ред.
Г. Скрипник]. Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 57–60.
Скрипник, Ганна 2018: Етнографічний образ сучасної України. Корпус
експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 8. Київ: НАН
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
Roots and Routes 2017: Roots and Routes of Traditional European Cultures in the 21st
Century. Of the 13th International Scientific Conference of Folk Culture. Papers
and Materials (2013, June 27 – July 5, Kyiv – Sevastopol, Ukraine). Ed. Larisa
Vakhnina. Kyiv: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

Нематериалното културно наследство на Украйна в условията
на съвременните социокултурни промени
Лариса Вахнина
Резюме: Статията представя резултатите от изследванията на автора върху
съвременния опит при опазването на нематериалното културно наследство на
Украйна в международен културно-правен контекст, както и представителните
функции на това наследство при популяризирането на прогреса на украинската
култура в глобалното културно пространство. Анализира се също така връзката
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на тези модерни художествени културни феномени, които са по-присъщи на младите, на нематериалното културно наследство, както и ролята на етнокултурните
фактори в хода на деколонизацията и процесите на идентификация. Специално
внимание се обръща на изследванията на нематериалното културно наследство,
повлияно от глобалните фактори, и в частност на споделения опит от реализацията ва международни проекти на Института „М. Рилски“ при Академията на
науките на Украйна с колеги от България, Полша, Унгария и Беларус.
Ключови думи: културно наследство, национална идентичност, народна
култура, глобализация, Украйна
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MYHAILO DRAGOMANOV AND THE BEGINNING
OF SBORNIK ZA NARODNI UMOTVORENIA,
NAUKA I KNIZHNINA
Antonina Iakimova, Petko Hristov

Keywords: Dragomanov, Sbornik, program of folklore, contribution,
comparative method

The year 1889 was marked by two important events in Bulgarian science, inspired and organized by the eminent Bulgarian scholar Ivan Shishmanov – an ethnographer, Professor, public figure and a diplomat. By law of January 1, 1889, the first
Higher School was established in Bulgaria, which later grew into Sofia University.
On November 25, 1889, the first volume of “Sbornik za narodni umotvorenia, nauka
i knizhnina” (“Collection of Folk Art, Science and Literature”, hereinafter Sbornik)
was published. It was the first scholarly periodical in newly liberated Bulgaria and it
set the ambitious task of presenting the achievements of the still young humanities in
the country. The periodical journal of the Bulgarian Literary Society (today BAS) is
its predecessor in terms of time, but it is Sbornik that focuses on the study and publication of information about Bulgarian folk culture and folklore.
According to the concept outlined in the first volume, the publications were to
be grouped in three sections: “Folklore”; “Science”, which hosts studies on “raw ethnographic materials” published in the section; and “Books” for reviews and selected
literary works aimed at “not only documentary but also artistic reproduction of the
country’s past and present” (Сборник 1889: VII). The first volume also contained
Ivan D. Shishmanov’s description of thevalues and tasks of Bulgarian ethnography,
which was fundamental for the Bulgarian humanities. Due to this program study,
signed with the date of his birthday, Ivan Shishmanov opens European perspectives
for the young Bulgarian academic humanities and outlines directions for future research and practical activity on collection and publication, and later understanding of
Bulgarian language.
In this report, we would like to emphasize the important role that the Ukrai
nian science and Myhailo Dragomanov in particular played in the formation of Ivan
Shishmanov‘s scholarly interests in Slavic folklore as well as in creating the concept
for Sbornik.
Dragomanov left about 30 special research works on folklore and ethnography.
He started studying folklore while teaching at Kyiv University. Prior to the Thiird
Archaeological Congress, M. Dragomanov and V. Antonovych published “Historical
Songs of the Ukrainian People”. The publication was successful and was awarded
with a prize. Dragomanov actively participated in the organization of the Third Ar301

chaeological Congress, which was held in Kiev in 1874, and presented at the congress his report “People’s Ukrainian Songs on Incest”.
In exile, Myhailo Dragomanov continued his study of folklore and became a
well-known folklorist in Europe. His folklore studies have been included in many
European publications (Якiмова 2019: 91-93).
Ukrainian scientist actively participated in the work of the first three international congresses of the folklorists that took place in 1889, 1891 and 1893. Before taking
the chair of history in Sofia in the fall of 1889, Professor M. Dragomanov participated
in the First International Congress of the Folklorists, held in Paris.
Dragomanov‘s role in the preparation of the scientific publication is undeniable.
By the end of 1888, the scientist already knew about the plans of the Ministry of Education of Bulgaria and even received an invitation to cooperate, as evidenced by his
correspondence with Shishmanov. Working on the creation of Sbornik, Shishmanov
compiled a list of potential authors in the different sections: Ethnographic, Historical
and Philological, Natural History. We can find the name of Dragomanov in section
“History and Philology” together with the names of the Professors Benyo Tsonev and
Lyubomir Miletich. A more detailed view of the work connected with the preparation
of Sbornik is available in Shishmanov’s hand-written notes, preserved at the Scientific Archives of BAS. In these notes, we can find sections, such as “Collected Materials; “Folklore”; “Promised” where the first name is Dragomanov (НА-БАН. Ф.
11к. Оп. 2. a. е. 172, л. 84–85). There is also evidence that invitations have also been
sent to the following external authors: Louis Leger, F. Kaniz, U. Volner, A. Leskien,
A. Dozon, De Gubernatis, Novakovich, Irechek, Lovebey, Drinov, Dragomanov, F.
Krauss (Переписка 1912/V: 88). Although negotiations on Dragomanov‘s invitation
to the High School were underway, the Ukrainian scientist was living in Geneva at
that time, so, Schishmanov listed him among the external authors.
From Dragomanov‘s letter to Shishmanov, dated 24 July 1888, it is evident that
the scientist was offered to cooperate in a future publication and asked specific questions to Bulgarian scientist about his participation in it: “What kind of journal will
it be like? When to get started? What kind of work will be required of him? What
is the budget?” (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 3. a. е. 1864, л. 20). Shishmanov suggested
that Dragomanov publish his work in a new journal where he was expected to write
a widespread introduction about the importance of Bulgarian legends and Bulgarian
folklore in general (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 3. a.е. 1867, л. 7) and expressed the hope
that Dragomanov would constantly cooperate in the publication and with his help it
would be transformed into a periodical (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 3. a. е. 1867, л. 12).
In a letter to Myhailo Pavlyk dated 28 June 1889, Myhailo Dragomanov, in
response to Franko‘s article „The Bulgarian Works of M. Drahomanov“, made a
valuable remark that complemented the history of Sbornik: “… Fr[anko] clearly exaggerates: it is impossible to say this – and, before that, I am not at all the founder
of Sbornik (Zhivkov with Shishmanov are initiators, the editor is actually Shishm.
[Shishmanov], and mine is only the program for folklore, and At. Iliev [Atanas Iliev]
uses it for choosing materials and, of course, private conversations with Sch [Shish302

manov], when he needs it)!” (Переписка 1910/VI: 260). Actually, if the idea of creating a journal belongs to Zhivkov and Shishmanov, the fact that Dragomanov wrote a
program for collection of folklore gives him the honorary place of one of the founders
of Sbornik, as Ivan Franko rightly observed.
In the Preface to the first volume of Sbornik, published on 25 November 1889,
it was stated that the first volume consisted of two main sections – Folklore and Science. The first section was dedicated to “raw ethnographic data” (Сборник 1889:
VII), and the second one – to the study of the data. Sbornik is based on the classification of folklore “following a scheme similar to the scheme adopted in the Southwest
(Kiev) department of the Russian Imperial Geographical Society” (НА-БАН. Ф. 11к.
Оп. 1. a. е. 243, л. 8), classifying materials according to what they cover, namely:
1. Nature and its reflection in religion;
2. The person, from the simplest to the most difficult facts in his life: personal,
family, public and political.
Dragomanov, at a meeting with the Minister of Education, expressed his readiness to help with the classification of the folklore data, as he did for the French journal Mélusine (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 5. a. е. 822, л. 3).
Sbornik (Volumes I-VIII), edited by Shishmanov, published six large-scale studies of mythology and folklore: „Slavianskite skazania za pojertvaneto na sobstvenoto dete“ (СбНУ 1889), „Slavianskite skazania za rojdenieto na Konstantin Veliki“
(СбНУ, 2, 3, 1890), „Slavianskite varianty na edna evangelska legenda“ (СбНУ, 4,
1891), „Slavianskite prepravky na Edipovata istoria“ (СбНУ 1891), and „Zabelejky
verhu slavianskite religiozni I etichesky legendy“ (СбНУ, 7, 1892; 8, 1892). Analyzing these publications, Mihail Arnaudov noticed the „affinity“ for Dragomanov‘s
scientific research and for „the fundamental works of Schishmanov on cultural-historical and folklore-poetic topics, beginning with the landmark article „Znachenieto
і zadachata na nashata ethnographia“ and ending with „Pesenta za mertviia brat“
(Aрнаудов 1934: 175). It is by no accident that the only article by a foreign scientist
in the first volume of Sbornik, published after the program, is the legend of the sacrifice of one’s own child written by Dragomanov. A well-known Ukrainian folklorist, a
scholar of European significance, he participated in the first edition of Sbornik, thus
contributing to its international prestige.
The first volume of Sbornik opens with an article by Shishmanov, „Znachenieto
і zadachata na nashata ethnographia“, which puts Bulgarian ethnography on a scholarly basis, and as a result, Shishmanov himself is considered one of the founders of
the Bulgarian ethnography. Dragomanov praised the work, considering it „very mature and solid for such a young scientist“ (Шишманов, Кръстев, Бонев 1983: 15). It
is worth noting that Shishmanov in his article also demonstrated a deep erudition and
competence in the field of Ukrainian folklore.
Dragomanov, in his article, based on a comparative method, explores variants of
the Bulgarian legend of the sacrifice of one’s own child, in comparison to Ukrainian,
Old French, Arabic, Old Indian and other oral and written versions of the legend. Ar-
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naudov considered Dragomanov one of the founders of comparative folklore studies
in Bulgaria (Арнаудов 1996: 69).
The first volume of Sbornik received approving reviews by prof. Vatroslav Jagić
in Archiv für slavische Philologie, prof. Sirko in the Journal of the Ministry of Education, Solovyov in Ethnographic Review, Prof. Louis Leger in Revue Critique, et al.
(Шишманов 1900: 9). A review of Sbornik was also written by Y. Romanchuk – correspondent of the Lviv newspaper Dilo (Переписка Т. VI 1910: 57).
The reaction to the emergence of Sbornik in Bulgaria was different. V. Stoyanov,
who, according to I. Shishmanov, “cannot sleep peacefully after the publication of
Sbornik”, saw the work of its creators as a gesture to the political regime of the country and stated that they did not understand the importance of the collected materials
and could not evaluate them, but because it was fashionable to collect songs, fairy
tales, letters etc., they undertook this work (Шишманов 2003: 49). Petko Karavelov
and his party believed that Sbornik killed the private initiative (Шишманов 2003:
49). On this occasion Shishmanov noted in his diary that, after the publication of
Sbornik, a number of other publications appeared, and the Bulgarian Periodical Society’s Periodical Journal re-emerged – a clear proof of the failure of the “liberal” fears
of Karavelov (Шишманов 2003: 49). There were also people who thought that the
compilers of Sbornik simply made money. Lydia, Shishmanov’s wife, became critical
of Sbornik, noting that it was necessary to change the paper on which it was printed
to whiter so as not to look ridiculous because everyone was deriding. She added that
Volkov had written that this paper surprised even Louis Leger (НА-БАН. Ф. 11к. Оп.
3. a. е. 1943, л. 30).
However, the reaction of the other part of the Bulgarian intelligentsia testified
for the extraordinary interest in the data of Sbornik. The Director of the Gymnasium
in Varna, N. Nachov, wrote to I. Shishmanov in a letter, dated 10 July 1891, that he
read with great interest the research by M. Dragomanov – “the only one of its kind
in our literature” (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 3. a. е. 1061, л. 6). Nachov informed that
he also had a variant of the legend of incest, published by Lamanskiy in the Unsolved Question and that in his variant the names of the son and daughter of Anton,
the Caesarean king, were indicated. Nachov addressed Shishmanov with a request
to pass this information on to Dragomanov, since he was not introduced to him (НАБАН. Ф. 11к. Оп. 3. a. е. 1061, л. 6). Dragomanov showed interest in the legend and
Nachov promised to rewrite it and to send it to him (НА-БАН. Ф. 11к. Оп. 3. a. е.
1061, л. 8), which he did, in a letter, dated 25 January 1892 (НА-БАН. Ф. 11к. Оп.
3. a.е. 1061, л. 11).
Foreign scientists and researchers not only followed closely the publications of
Sbornik and wrote critical articles but also gave constructive advice. Before the release of the tenth book, Louis Leger wrote to Shishmanov: “Think also whether the
contents of the first ten books could be contained in the tenth volume” (НА-БАН.
Ф. 11к. Оп. 3. a. е. 851, л. 11). Shishmanov followed the advice and published
the contents of the scientific-literary section of the first ten volumes (Сборник
1894/X).
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Dragomanov publicly expressed his thoughts about Sbornik on 11 May 1891, in
Sofia, in a speech on the occasion of the school celebration of the Day of Cyril and
Methodius’, emphasizing that „Sbornik, which is dedicated mainly to the study of
Bulgarian folk art, immediately joins the dominant in European science of comparative direction in ethnography now and inevitably opens its pages for comparative
studies, especially branches of Slavic ethnography, including works of non-Bulgarians as well, for example, Ukrainians” (Драгоманов 1925: 324). In the article „A
Few Words About Our High School“ (1894), Dragomanov criticized the Bulgarian
press for not paying due attention to the first Bulgarian scientific publication: „Unfortunately, Sbornik, which constantly receives the best reviews of the foreign scientific newspapers, is known to Bulgarian newspapers only by its name” (Драгоманов
1894: 2).
Shishmanov in the article “The 10th Anniversary of Sbornik. 1889–1899” referred separately to Dragomanov’s contribution to the compilation of Sbornik: “It
was particularly useful to us that the program of Sbornik found performers not only
among our domestic scholarly powers but also among some foreigners who have
a good name in science. We will recall first of all the late Dragomanov, who was
invited to help strengthen our newly created university, which, at the same time,
gave Sbornik the most mature fruit of his many researches” (Шишманов 1900:
10). The Bulgarian scholar emphasized that Sbornik had suffered significant loss
with the death of his tireless contributor Myhailo Dragomanov, who managed to
become very familiar with Bulgarian folklore, to develop one part of it and present
it to European science” (Шишманов 1900: 15). Dragomanov contributed to the
popularization of Sbornik also through its dissemination among Western European
and Eastern European scholars. He personally sent the first edition of Sbornik to
Kiev and Lviv to M. Pavlyk (Переписка Т. VI 1910: 15), and, in May 1893, Lessia Ukrainka reported: „... We have received not more than one volume (Book I)“
(Українка 1978: 149).
Thus, Dragomanov‘s first and significant contribution to the emergence of the
„Collection of Folk Creations, Science and Literature“ was a program of folklore and
his assistance in editing. Another significant contribution of the Ukrainian scientist
was the publication of his scholarly studies on Slavic and, in particular, Ukrainian
and Bulgarian folklore. Equally important were Dragomanov‘s reviews of ethnographic publications that were published in Moscow.
Dragomanov‘s studies were an example and model for young Bulgarian scientists. At the same time, Myhailo Dragomanov promoted the collection of Sbornik,
sending it personally to known Ukrainian and European scientists and researchers,
helping to present it in the European scientific space, as we would say today.
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Михайло Драгоманов и началото
на Сборника за народни умотворения, наука и книжнина
Антонина Якимова, Петко Христов
Резюме: Статията разглежда историята на основаването на „Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина“ в България. Поставя се акцент върху
важната роля на известния украински и европейски учен Михайло Драгоманов
(професор в Софийския университет) при подготовката за печат на първите научни статии в сборника. Авторите специално подчертават, че неговият принос е безспорен. На първо място, Иван Шишманов като един от основателите на сборника
се надява, че Драгоманов постоянно ще им сътрудничи и че с негова помощ сборникът ще се превърне в периодично издание. На второ място, Иван Франко обръща внимание, че фолклорната програма, написана от Драгоманов, му отрежда почетно място като един от основателите на сборника. На трето място, Драгоманов
публикува в сборника своите фундаментални фолклористични трудове, по които
работи в продължение на над двадесет години. На четвърто място, публикациите
на Драгоманов в областта на фолклора са пример и модел за българските учени
за прилагане на компаративистични методи. На пето място, Драгоманов има своя
принос и за популяризирането и разпространението на сборника сред учените от
Западна и Източна Европа.
Ключови думи: Драгоманов, Сборник, програма за събиране на фолклор,
принос, сравнителен метод
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TO THE HISTORY OF THE STUDY OF INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE IN EASTERN EUROPE:
THE CONTRIBUTION OF VASYL’ KARAZIN
Olga Vovk

Keywords: Vasyl’ Karazin, intangible cultural heritage, Kharkiv University

The present text investigates the starting points of the efforts to collect and study
intangible cultural heritage in Slobidska Ukraine. The attention is predominantly focused on the activity of Vasyl’ Nazarovich Karazin (1773–1842). This man of an
ancient Balkan kind, as well as his ancestors and descendants, played an important
role in Bulgarian, Ukrainian and Russian history.
Notably, Karazin’s life was studied by Ukrainian, Russian, Bulgarian and other
historians from the middle of the 19th century until today (Базанов 1964; Грачева
2012; Данилевский 1866; Василий Каразин 2005; Лавріненко 1975; Лапина
2008; Посохов 2015; Слюсарский 1955; Тихий 1905; Узбек 2002; Fadner 1962;
Flynn 1969 etc.). More than 600 scholarly and other publications were dedicated
to him (Вовк 2016b). At the same time, the question about the contributions of this
outstanding person to the study of intangible cultural heritage has not been raised at
all. Thus, the present paper may be considered as the first attempt to shed some light
on this problem. Hopefully, this aspect of Karazin’s activity will be studied in more
details in the future.
The family of Karazin came from the Balkans and there were Bulgarians in
this family (Станчев 2005: 203–215). It must be said that the Bulgarian version of
Karazins’ origin is the most studied at the moment (Вовк 2016a: 376–382). Vasyl’
Nazarovich’s father Nazar Alexandrovich points directly to his Bulgarian origin. He
was a hero of the Russian-Turkish War of 1768–1774. Nazar Karazin was an intelligence agent disguised as a monk. Subsequently, he was a leader of the Arnaut squad
in the struggle for the liberation of the Balkans from the Ottoman yoke. As a result,
he was rewarded generously for valor in battle. In particular, he became the owner
of two villages (Kruchik and Osnovintsy) located 65 miles from Kharkiv (Станчев,
Вовк, Красько 2018: 103–110).
Karazin’s descendants also proved themselves in the army in the Bulgarian
lands. For example, Vasyl’ Vasyl’evich – the son of Vasyl’ Nazarovich – was a veteran from the Russian-Turkish War of 1828–1829. He was seriously wounded near
Varna. Respectively, Vasyl’ Nazarovich’s grandchild Mykola Mykolajovych took
part in the Russian-Turkish War of 1877–1878. This war, as it is well-known, ended
with the liberation of Bulgaria (Березюк 2003: 62–67).
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Vasyl’ Nazarovich Karazin was born in 1773 in the family estate Kruchik in
Kharkov Region. Karazin received good education at home. According to some
Ukrainian researches, the famous Ukrainian philosopher Grygory Skovoroda might
have been his tutor. At least Skovoroda was Nazar Olexandrovich Karazin’s friend
(Березюк 2003: 59). Later on, the young Karazin attended classes at the Mining
Institute in Saint-Petersburg. It is believed that it was the best Russian educational institution in the end of the 18th century. Karazin did a lot of self-education as well. He
was fluent in several European languages and was well-educated in natural sciences
(В. Н. Каразін. Діалоги 2015: 8–9).
Karazin joined the civil service in Saint-Petersburg in the last years of the government of the Russian emperor Paul I and continued his activity in the first period of
the reign of the emperor Alexandr I, after March 1801. His career began to develop
with unprecedented speed and was further facilitated by the fact that Karazin managed to become a personal friend of the young monarch and one of the persons staying closest to him (Болебрух, Куделко, Хрідочкін 2005: 56–57).
It was in this period that Karazin succeeded with an extremely ambitious task:
thanks to his efforts, Kharkiv was turned into a university center although it was not
considered in this status in the educational reform projects in early 19th century as it
was a small town that was inferior to many nearby towns both in size and in the level
of amenities (Харківський національний університет 2004: 43–44).
Of course, Karazin was not alone in these efforts. The project couldn’t be implemented without the support of the highest power circles and personally by the emperor. Many financial, organizational and business problems were solved by the noblemen, the merchants and other segments of the population of Slobidska Ukraine and
its neighboring regions but, according to the widespread belief, nobody had the idea
of founding a university in Kharkiv except for Karazin (Харківський національний
університет 2004: 34).
The problems connected with the organization of the university took all his time.
Karazin travelled between Kharkiv and Saint-Petersburg and was forced to work at
a great distance from the capital for a long time. These circumstances coupled with
the unfavorable and envious attitude of a certain part of authorities. Karazin’s ardor
and imprudence in statements played a fatal role in his career, too. His relations with
Alexander I worsened gradually. As a result, Karazin was finally compromised in
the eyes of the emperor and was dismissed in August 1804 (Болебрух, Куделко,
Хрідочкін 2005: 147).
Karazin (who died in 1842) spent most of the last years of his life in the family
estate Kruchik. It is noteworthy that he sought to introduce elements of self-government into the life of the rural community. He also founded the first school for peasant
children in Slobidska Ukraine and gained fame as one of the first Ukrainian naturalists. He studied physics and chemistry, made original and innovative experiments,
founded the first Ukrainian meteorological observatory and monitored the weather
systematically. In addition, Karazin was one of the pioneers of steppe afforestation
in Ukraine. He had outstanding extensive research interests and realized large-scale
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scientific tasks, so, contemporaries and descendants compared him with Lomonosov
(Слюсарский 1955: 49–98).
Karazin was interested not only in natural sciences. He paid great attention to
the history of Slobozhanshchyna, Ukraine and the Russian Empire and was the owner
of a rich library, which included rare books and manuscripts as well as the archive
of Ivan Golikov (famous Russian historian of the first part of the 18th century). Unfortunately, this valuable collection was lost in fire in 1836. However, he had offered
as a gift many of his rare books and manuscripts to the library of Kharkiv University
before this tragedy (Березюк 2003).
Karazin researched many archival collections and published important historical sources in periodicals. Moreover, he offered to Mikhail Pogodin (famous Russian
historian of the 19th century) to establish a special archaeographic journal and personally talked to elderly people in order to write down valuable information from them
(what we call “oral history” today) (Сочинения 1910: 590–591).
It should be noted that Karazin formed an extensive network of social contacts.
He communicated personally and corresponded not only with professional historians
but also with well-educated amateur historians (Alexandr Palitsyn, Grigory KvitkaOsnov’yanenko). This has contributed to the exchange of facts, ideas and conclusions
and finally enriched both him and the historians he contacted.
Karazin was one of the first people interested in studying and preserving ancient
monuments in Kharkiv Region. In 1827, he addressed a letter to Vasyl’ Muratov (the
Governor of Slobidsko-Ukrainsky Region). In this letter, Karazin drew his attention
to the need to investigate professionally historical, architectural and archaeological
monuments and to take care of them (Засновнику 2013: 31–33). In the same period,
he observed some archaeological artefacts and presented interesting conclusions. For
instance, he was able to date Roman coins from the 1st – 3rd centuries, found on the
territory of Slobozhanshchina. The correctness of these conclusions was confirmed
by contemporary studies (Скирда 1998: 156–159).
Finally, Karazin was one of the pioneers of the research of intangible cultural
heritage of Slobidska Ukraine. He published a paper entitled “A View at Ukrainian
Antiquity” in 1842, where there was presented a quite detailed review of the history
of settlement in Slobidska Ukraine, the historical features of its land ownership, the
social networks, the administrative power and the development of industry and trade.
At the same time, Karazin observed the specificity of formation of the spiritual culture in Slobozhanshchina, characterized by specific customs and rites, described the
clothes of the citizens and mentioned the Turkic origin of many of the toponyms in
Slobidska Ukraine. He reasonably linked their origin to the period of the 13th – 16th
centuries, when the territory of Slobozhanshchyna was populated predominantly by
nomadic Turkic tribes (Сочинения 1910: 599–606).
Karazin tried to collect and analyze “splinters” of ancient times wherever he
went. For instance, during one of his visits to Nikolaev (a South-Ukrainian city,
where the son of Vasyl’ Nazarovich – Philadelph Vasyl’evich used to live), Karazin
was interested in legends about the establishment of the city. According to his con310

temporaries, Karazin achieved certain successes in this case and it was thanks to him
that some unknown interesting oral narratives were collected (Вовк 2019: 102).
It should be mentioned that Karazin contributed to the collection, preservation
and study of intangible cultural heritage not only directly but also indirectly. In
1804, the typography of Kharkiv University was founded as a result of Karazin’s
initiative and with his direct participation. There, the first Ukrainian newspapers,
journals and almanacs were published thanks to the efforts of the “university people” (including Vasyl’ Karazin). For the first time in Ukraine examples of folklore
as well as literature works with folklore elements had been published in these editions. One should mention among these issues Kharkivs’ky Demokrit, Ukrainskij
vestnik, Ukrainskij zhurnal, Utrennyaya zvezda, Snip, Molodyk, etc. (Харківський
університет 2015: 7–10).
It is not surprising that substantial cultural and educational activity was developed in Kharkiv University right after its founding. Local intellectuals began to unite
in clubs. Such informal associations were a characteristic feature of the period of the
first third of the 19th century. The Kharkiv club of romantic poets was the cornerstone
of Kharkiv Romantic School – the most important Ukrainian intellectual organization
of the time. Afanasij Shpigoczky, Ivan Roskovshenko, Amvrosy Metlinsky, Mykola
Kostomarov, Mykhailo Petrenko, Levko Borovikovsky, Petro Gulak-Artemovsky,
Yakiv Shhogoliv and other graduates and professors of Kharkiv University played
the main role in the activities of the club. The members of this club took the first
steps in the popularization of Ukrainian oral and poetic creativity. Thus they promoted the formation of the artistic and figurative system of Romanticism in Ukraine
(Харківський університет 2015: 16–17).
Prof. Izmail Sreznevsky from the University of Kharkiv (and a future academician of the Petersburg Academy of Sciences) was the founder and the leader of the
club. He was a specialist in the history and culture of the Slavic nations and was interested also in the Bulgarians. In 1845, he published his scholarly work Essay about
Printing in Bulgaria.
As it was already said, the collection and publication of folklore was an important field of activity of Kharkiv Romantic School. Valuable data with scholarly
comments was published in special bulletins: Zaporozhskaya starina etc. The members of the club also used folklore elements in their creative writings. Many poems
by Mykhailo Petrenko, Viktor Zabila, and others became very popular and actually
turned into folk songs (Харківський університет 2015: 11–13).
It is widely recognized that the activities of the members of Kharkiv Romantic
School have contributed to the fact that Slobidska Ukraine and Kharkiv as administrative center of this region became in one of the most important centers of Ukrainian
national revival in 1820s – 1830s. This process was launched when Vasily Karazin
was still alive.
The dominant opinion of many Karazin’s biographers is that the worldview
of this prominent public figure was dualistic. On the one hand, he was a great patriot of Slobozhanshchyna as his “small homelands”. On the other hand, his notes
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and acts show his commitment to the monarchy and to the empire-wide patriotism
(В. Н. Каразін. Діалоги 2015: 159). However, Karazin personally (directly and indirectly) contributed to the study and preservation of intangible cultural heritage in
Ukraine. This gave grounds to some researchers from the middle of the 20th century,
first of all, from Ukrainian diaspora in Western Europa and North America, to list
Karazin among the forerunners of the Ukrainian national revival.
Generally, this interpretation seems somewhat exaggerated. Nevertheless, it is
important to remember that Karazin’s followers, who were professors at Kharkiv
University, made valuable contribution to the development of Ukrainian culture. For
example, Pavlo Shumlyansky, who was teaching medicine, was one of the first to
make attempts to introduce Ukrainian language in the educational process. Mykola
Tsertelev, who had graduated from Kharkiv University and had held the position of
trustee assistant of the Kharkiv educational district, completed the first special edition of Ukrainian folklore and prepared a foreword to it. Another graduate of Kharkiv
University Pylyp Morachevs’ky completed the first Ukrainian dictionary (1853) and
translated all four Gospels into Ukrainian (1861) (Вихованці 2004).
To sum it up, Vasyl’ Nazarovich Karazin was among the first to have drawn attention to the richness of Ukrainian intangible cultural heritage (first of all, in Slobidska Ukraine). He made attempts to describe this heritage and to collect examples of
oral legends. He also supported several issues published in the typography of Kharkiv
University, on the pages of which valuable samples of folk poetry were popularized.
Finally, Kharkiv University founded by Vasyl’ Nazarovich Karazin became the most
important center for the study of Ukrainian folklore in the period between 1820s
and 1830s with an enormous contribution for the development of Ukrainian national
identity.
That is why it is possible to tell safely that Vasyl’ Karazin was one of the forefathers of the study of intangible cultural heritage in Ukraine. Certainly, his activity can
be considered as an important step in this direction in the region of Eastern Europe.
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Към историята на изучаването на нематериалното културно наследство
в Източна Европа: приносът на Васил Каразин
Олга Вовк
Резюме: Настоящият доклад разглежда началните усилия за събиране и изучаване на нематериалното културно наследство в Слободска Украйна. Вниманието е съсредоточено предимно върху дейността на Васил Назарович Каразин
(1773–1842), който е известен като създател на Харковския университет. Статията
прави обзор на индиректния и директния принос на Каразин по отношение на изследването и съхраняването на украинското нематериално културно наследство.
В. Каразин събира, опазва и изучава местните устни традиции. Той също така
поставя началото на типографията на Харковския университет, където се печатат
най-старите периодични издания. По-късно представителите на Харковската романтична школа публикуват образци на фолклор в тези периодични издания във
времето между двадесетте и тридесетте години на ХIХ век. Поради тези причини
дейността на В. Каразин може да се определи като важна част от историята на
опазването на наследството в Източна Европа.
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НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ.
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОПАЗВАНЕТО
Елена Водинчар

Ключови думи: българи в Бесарабия, нематериално културно наследство, ревитализация на културни елементи

В настоящото научно съобщение вниманието е насочено към открояването
на видимите поведенчески характеристики, препращащи към сферата на добрите практики в опазването на нематериалното културно наследство на българите в Бесарабия. Формулирането на този въпрос се определя преди всичко от
актуалността в съвременните хуманитарни изследвания на проблематиката за
разнообразните културни форми, разгледани през призмата на идеята за нематериалното културно наследство.
Всъщност стартирането на това изследователско поле и неговото изразяване в международно признат документ Конвенция 20031 съвпадат с развитието
на започналия след разпада на Съветския съюз „етнически ренесанс“2. Многобройните малцинства и народи от бившата социалистическа свръхдържава
преосмислят своята етническа идентичност, изостряйки потребността във възраждането на родните културни символи, ценности, ритуали, героично минало.
Този процес се наблюдава и сред българската диаспора в историко-географската област Бесарабия, която през 1991 г. се разделя между двете бивши съветски
републики Молдова и Украйна. Но това териториално обособяване не поставя
под съмнение, а и не забавя хода на етническата мобилизация на българите от
двете страни на новата граница. Напротив, желанието за културна автономия по
отношение на езика, религията, традициите и фолклора се наблюдава на всички
нива в социалното пространство. Създават се обществени културно-просветни
организации, в образователната система се въвежда изучаването на роден език
и култура, актуализират се забравени народни обичаи и дейности, възстановяват се разрушените през 60-те години на ХХ в. църковни храмове, засилва се
фестивалната празничност и не на последно място се събужда интересът към
изучаване на собствената етническа история и култура3. Тези видими прояви и
1
Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003)
– https://ich.unesco.org/doc/src/00009-BG-PDF.pdf (28.09.2019). За Конвенция 2003 и за българския принос за опазването на нематериалното културно наследство вж. Сантова 2014.
2
Подробно за термина „етнически ренесанс“ вж. Окладникова, Зобнина 2008.
3
Тези и много други въпроси са добре разработени от учени от ИЕФЕМ–БАН,
вж.: Бесарабските 2012.
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инициативи са естествена реакция на малката етническа група на настъпилите
промени в обществената, политическата и културната действителност. Нещо
повече, в началото на ХХI в. те са подходящият механизъм за осъзнаване на
собствената „другост“ и опазването ѝ в контекста на напиращата модернизация
и глобализъм.
Именно в името на културното многообразие и „другост“ международната
общност се обединява през 2003 г., за да декларира, че: „Опазване“ означава
прилагането на мерки за осигуряване на жизнена трайност на нематериалното културно наследство, включително неговата идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и
предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, а така
също и възраждане на различните аспекти на това наследство“ (Конвенция
2003: чл. 3)4. В този ред на мисли като ярък пример за ревитализация на елемент
от нематериалното културно наследство на българската общност в Бесарабия е
обичаят Прът в с. Городне5, Болградски район, Одеска област, Украйна.
Пример 1
Прът е песенно-танцов комплекс, изпълняван от моми и млади булки единствено по време на тридневната великденска празничност (ИЕФЕМ–АЕИМ,
арх. № 587-III: 36). Информаторите описват обичая така: „След посещението
у кумата-водачка на лазара с паска6, ние, всички лазарували моми, си отиваме
и преобличаме в други рокли – червени вълнени и с бели гергьофени престилки.
Това става на обяд. Малко след това отново се събираме по махали и тръгваме
по улиците, хванати на прът. Прът е нещо като хоро и съм го виждала само
в нашето село. Хванати за раменете, ние всички вървим изпънати в редица.
Момите сме много, затова и редиците са много. Хорото е пуснато, прилича на
войнишки маршировки, които често показват по телевизията. Стегнати и изпънати като прът. Вървим бавно и пеем. Всяка махала организира по няколко
пръта и всички вървят към мегдана. Когато стигнем кръстопът, чак тогава
се хващаме в кръг и изиграваме едно хоро, отново пеейки някоя песен. През
цялото време край нас вървят ергени, деца, възрастни. Оглеждат ни, обаче

4
В българския превод на Конвенция 2003 терминът revitalization е преведен възраждане. С оглед коректното използване на терминологията в Kонвенция 2003 в текста ще
използвам термина ревитализация.
5
Городне – село в Болградски район, Одеска област, Украйна. Основано е през 1813 г.
от преселници от България, дошли в Бесарабия в хода на Руско-турската война от 1806–
1812 г. До 1945 г. селото се казва Чийший, име, което се запазва във времето, и днес
жителите му с гордост се идентифицират като чийшийци. За историята и развитието на
с. Городне вж. Шабашов 1999: 79; Червенков 2003: 118–189; Огородное-Чийший 2006.
6
Паска – великденски обреден хляб, който се приготвя от козуначено тесто. Подробно за тази иновация във великденската обредност на българите в Бесарабия вж. Водинчар
2007: 81–82.
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ергените не ни закачат. Като дойдат всички прътища на мегдана, тогава се
прави едно голямо хоро с всички. До вечерта играем и пеем. На прът ходим,
докато не приключи Великден“7.
В общи линии прътът представлява несключено бавно хоро с умерен песенен съпровод. В същото време съвкупността от няколко редици, т.е. цялото
песенно-танцово изпълнение, носи названието прът. Що се отнася до подредбата на редиците, то тук се наблюдава определен социално-икономически момент – в първите редици се хващат най-личните и най-заможните моми.
По своята структура великденските прътища включват два типа хореографско изпълнение: бавно несключено хоро (при обиколката на улиците) и
сключено хоро (на кръстопът и на мегдана). И в двата случая танците са придружени с умерен песенен съпровод, съдържащ мотиви, свързани най-вече с
болести или със смърт на млади хора: „Ръзбулял ми съ й млад Милян, // млад
Милян, млада войвода. // В градинки пуд бурувинки, // пуд бял, чарвен триндафял, // пуд моравата люляка // Майка му ду глъвъ сидеши // стрък му бусиляк
дърджеши // и на Милян му думаши. // Синко, Милене, Милене./ / Пувдигни глъва
ют пустели // и клету сърце ют възглави. // Пугледни долу-нагори, къкво съй
юро завелу, // завелу, та заигралу…“8.
За тази традиция, за нейното изходно място в метрополията може да се
каже следното. Като българска традиция тази форма на пролетна моминска изява е документирана в теренните материали на Живка Стаменова от с. Дъбене,
Карловско: „На Лазаровден всяка махала оформя по четири пръта, като не
всеки има кума; прътът е съставен от четири моми, наловени за рамене; след
тях се нареждат малките момичета от Малкия Лазар; така момите обикалят дворовете, играят и пеят…“ (ИЕФЕМ–АЕИМ, арх. № 875-II). В изследването си за българските календарни празници и обичаи Маргарита Василева
отбелязва, че в южните и източните райони на България групата на големите
лазарки е известна с названието прът (Василева 1985: 118).
Що се отнася до развитието на пръта като песенно-танцова традиция в
новите условия на Бесарабия, то и тук информацията е оскъдна. В архивни
сводове и публикувани текстове за българската общност в Бесарабия описания на обичая не се откриват до средата на ХХ в. Едва през 50-те години на
същото столетие прътът е в полезрението на външен интерес. Историята е
следната. В рамките на съветската програма за „ликбез“ и „култпросвет“9 в
с. Городне пристига Александър Шапошников със задачата да поеме ръководството на местния самодеен състав. Талантливият организатор успява за кратко време да създаде професионален фолклорен колектив, който през 1968 г.

Инф. Е. Райчева, род. 1942 г. в с. Городне.
Великденска песен от с. Чийший, запис Е. Водинчар, 1998 г. (Водинчар 2005).
9
Учебно-образователна и културна програма, разработена в Съветска Русия и насочена за (лик)видиране на (без)грамотността и (култ)урно (просвещ)аване на широките
нарони маси в най-отдалечените области на СССР (бел. Е.В.)
7
8
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получава званието Народен ансамбъл за български песни и танци (Иванова
2006: 296). В същата година в киносалона на местния Дом на културата се
прожектира документален филм за „уникалната традиция в с. Огородное –
Прът“. Автори на сценария са Дмитрий Шапошников и Владимир Нахапетов.
Но инициатор и организатор на голямото мероприятие е художественият ръководител на ансамбъла Александър Шапошников. Разбира се, по съветската
телевизия филмът никога не е излъчван, обаче в нашето съвремие кинолентата е достъпна за целия свят, тъй като е публикувана в YouTube Bg под заглавието „Огородное 1968“10. И благодарение на този 25-минутен филм, документирал/сътворил „огледалния образ“ (по Сантова 2014: 54) на елемент от
нематериалното културно наследство на чийшийци, може да се види и усети
атмосферата на автентичността, да се направи задълбочен анализ на обичая,
като се определи и културната му стойност.
Успоредно с този интерес към народната традиция между 50-те и 60-те години на ХХ в. в селището се провеждат различни акции за пресичане на редица
практики от великденската обредност, включително изпълняването на обичая
прът. Трудовата ангажираност на хората в колхозното стопанство е в разрез с
тридневната великденска обредност. На практика се създават конфликтни ситуации, които с времето се възприемат като „смешни истории от живота на селището“. Ето една за пример: „На един Великден Рускянту (прякор на човек от
руски произход – бел. ав.), бригадир имаше такъв, ходеше из селото да гони
жените да отиват на работа в къра. А в нашето село има обичай на Великден да се ходи на прът. Жените и момите като са пременени, хванати са за
рамене и вървят по улиците, и пеят за Гана, Гана, Драгана. А Рускянту върви
подиря им и крещи да вървят на работа. Те си пеят и изобщо не му обръщат
внимание. По едно време заваля силен дъжд и всички бързо-бързо се прибраха.
А тоя глупак подскача в дъжда и вика: „И работа няма да има, но и Гана, Гана
също!“11. Подобни разногласия водят до обединяване на тридневната великденска празничност в един ден, който винаги е неделя и е почивен. На този ден се
ходи на гости у кума и у родителите, а след това – на прът!
За жизнеността на великденския прът може да се каже, че въпреки всички превратности той винаги е присъствал в празничния календар на селището. Практикуването на обичая продължава във времето с малко прекъсване
през 80-те години на ХХ в., което информаторите обясняват с настъпилата
перестройка, с разпада на СССР и икономическата криза. Обаче в края на
90-те години на същото столетие настъпва нов етап във функционирането на
обичая, който се възражда. Инициатори са някогашните изпълнителки, които
обясняват своите действия с желанието да се „върнат в младостта“ (ил. 1).
Впоследствие това начинание е подето от директорката на местния музей

10
11
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https://www.youtube.com/watch?v=nup_MnlBJrs (28.09.2019).
И. Водинчар, цит. инф.

Ил. 1. Обичаят Прът, с. Городне, Одеска област, Украйна,
сн. Е. Водинчар, април 2000 г.

Ана Константинова и в началото на новото хилядолетие обичаят прът е сред
най-бързо възраждащите се традиции. Анна Константинова подробно проучва
обичая, устройва срещи на някогашните участнички – „ветерани“ на обичая,
с желаещите да научат „реда“ на тази традиция (Неделчева-Водинчар 2019:
393). В резултат от това старание през последните десет години великденският прът в с. Городне продължава да функционира по начина, по който е
предаден във филма на Шапошников. Нещо повече, прътът като елемент от
културата на локалната група се показва на различни местни и регионални
конкурси, фестивали, събори, а през 2019 г. – и на общобългарския събор на
Рожен. Най-любопитното е, че ревитализацията на обичая е продиктувана от
желанието за споделяне, или както често отговарят респондентите: „С пръта искаме да се покажем пред другите. Едни показват едно, други – друго“.
Всъщност зад тези отговори стоят по-дълбоки истини на идеята за опазване
на етнокултурното наследство на малката общност. В контекста на бурно развиващата се съвременност и процесите на културна унификация ревитализацията на народните традиции е сполучлива форма на приемствеността. Под
ръководството на определени авторитети (в случая директора на музея) се извършва необходимата за обществената стабилност комуникация със собственото минало, с унаследените традиции и опит. С други думи, ревитализацията
на обичая прът днес е съзнателна проява на приемственост на елемент от
нематериалното културно наследство на малката локална група.
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Пример 2
И тъй като в първия пример се отбеляза, че основен двигател в културната трансмисия на обичая прът е музеен служител, няма да бъде излишно
да се обърне внимание и на музеефикацията на нематериалното културно наследство на българите в Бесарабия като един от методите за нейното опазване
и актуализиране. В този случай също има предистория, която започва с идеята
за изграждане на музейна институция в рамките на селищното пространство.
Инициативата започва като следствие от етнокултурното възраждане на българската диаспора в Молдавска и Украинска ССР през 60-те години на миналия
век. Исканията на прогресивната интелигенция са изучаване на български език,
литература, история и култура (Червенков 1993; Страшнюк 1996). Обаче поради липса на квалифицирани кадри висшите партийни органи допускат в рамките на училището да се организират кръжоци за изучаване историята и културата
на родния край и родното село. Този пробив води до събирането и оформянето
в училищата на малки сбирки с историко-етнографски характер.
Въпреки огромния ентусиазъм на местната интелигенция в рамките на
социалистическото село организирането на музейна сбирка или музей е рядък
случай. На пръсти могат да се изброят селата, в които се изгражда подобно
„място на памет“. Но чия? На една малка етническа група, която в периферията на огромната държава се стреми с пълна сила да се влее в бурното социалистическо строителство. Има ли нужда тя от подобни „места на памет“
предвид новите предложения за „общо минало“ и „светло бъдеще“? Музейното дело се одобрява от местната власт, обаче не е в състояние да се конкурира
с дейността на Дома на културата, библиотеките, кръжоците, художествената
самодейност, детските лагери за отдих, пионерската и комсомолската организация и прочее пространства, където в продължение на 40 години у младите
се гради идентичността на съветския човек и гражданин (Водинчар 2004). Социално-икономическото състояние на общността заедно с прогресиращата и
завладяваща социалистическа идеология са основните фактори, поради които
интересът към идеята за създаване на музей като място на памет се затваря
сред по-прогресивната интелигенция. През 60-те – 80-те години на ХХ в. идеята за музей, а и самите музеи в няколкото български села в Бесарабия остават
на заден план и пасивни за самата общност.
С разпадането на идеалите на предишната доминираща политическа култура пред малката етническа общност стои въпросът за търсене на нови духовни
ориентири, за изграждане на собствена памет и конструиране на идентичност.
Погледът е насочен към възраждане на идеята за създаване на места на памет,
такива като музей или музейна сбирка. Основният девиз в това начинание е
„Народ без традиции – дърво без корен“, а главните изпълнители отново са
учителите, служителите в културните домове и родолюбците.
Днес музеят в българското село в Бесарабия е уникално културно средище, което често носи названието „българска етнографска стая“, „български
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кът“, „българска къща“. Тук се събират материални свидетелства за бита и
културата на жителите на селището, документи и фотографии за социалноикономическото му развитие, фолклорни и етнографски материали. Местонахождението на тези сбирки е в училището, библиотеката, Дома на културата,
т.е. на места с обществен и образователен характер.
Наред със събирателската работа служителите в тези културни пространства развиват и дейност по ревитализация на традициите. Така например отделни обичаи и практики от народния календар са повод за организиране на масови
обществени мероприятия. На празници като Коледа, Бабинден, Трифоновден,
Тодоровден, Лазаровден, Великден и други се правят възстановки на характерни за локалната традиция обичаи. Любопитство буди начинът, по който се възраждат тези културни елементи. Първоначално се събира необходимата информация за обичая (съдържание, облекло, фолклор), след което се пише сценарий,
приготвят се реквизит и облекло.
С други думи, ревитализирането на нематериалното културно наследство
от музейните служители се осъществява под формата на художествена самодейност. Малките музеи са и минитеатър, чиято сцена са селският площад,
полето, улицата, стопанските дворове. И наблюдавайки групата коледари или
лазарки, пеещи народни песни в съответното за обичая обредно време, ти се
струва, че става дума не за театрализирана възстановка, а за минало в настоящето. По думите на участниците в тези мероприятия идеята е не да се привлече
вниманието на хората към дейността на новото културно средище, а да се покаже, че забравените старинни обичаи и традиции имат място в съвременната
действителност.
Идеята за създаване на музей като място на памет излиза от рамките на
училищната стая, превръща се в популярна дейност, а материалните и нематериалните културни елементи от едно време днес се завръщат като ценност,
придобила нова рамка и смисъл. Това пролича на всички нива – за тези музеи
говорят информаторите, с тях се занимава училището, за тях се пише в местния печат, те присъстват в плановата дейност на различни представители на
държавните структури. Какво повече за поддържане на културната памет и
опазване на културното наследство!
Пример 3
В поредицата добри практики в опазването на нематериалното културно
наследство се нарежда и ревитализирането на жертвените курбани: семейно-родови, селищни и междуселищни. Курбан се прави за здраве на личното
име (на имен ден), за семейно щастие (венчан курбан), за Господ (черкуване
за Господ), за дъжд (молебен с курбан в граничното пространство на две и
повече селища), за църковния храм (храмов празник), за селото като единна
общност (сбор), за началото и края на животновъдната година (на Гергьовден,
Димитровден/Петковден). Теренните записи показват, че и в миналото, и днес
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правенето на курбан се осмисля като жертвоприношение в чест на определен
светец – покровител на индивида, семейството, рода, общността. В тях ясно
проличава отношението между хората и представителите на божествения
свят: Бог/Господ, Божа майка, светци. Формата и принципът на организация
на тези обреди показват най-пряк паралел с общобългарската курбанна традиция12. Независимо от характера и степента на християнската окраска във
всяко обредно действие присъстват практичността и насочеността на неговото функциониране.
В условията на социалистическото село, при които съжителстват две тенденции за празничност – държавната и на локалната общност, в организирането
на жертвен курбан се наблюдава в едни случаи постепенно разпадане на обредно-празничната му цялост, в други – пълно заличаване. Така например въпреки
намаляването на производствената функция на семейството (при социализма не
всеки стопанин отглежда овце) няма прекъсване на идеята за първото вкусване
на агнешко на Гергьовден. Обаче в повечето случаи трапезата губи характера
на колективна норма (да се слага в махалата), което я затваря в границите на
семейството.
Друг е случаят с храмовия празник и междуселищния курбан, тъй като тяхното пълно заличаване в годините на социализма произтича от антирелигиозната политика, оставила трайна следа в колективната памет чрез разрушаването
на църковните храмове. Демократичните промени през 1991 г. реабилитират религията и нейната роля в новото общество. Успоредно с изграждането на нови
църкви се възстановяват и храмовите празници, възприемани днес като важен
елемент от всекидневния живот на общността. Празникът на храма изпълнява
не само своите конкретни религиозни функции, но и съдейства за интеграцията
на цялото село заедно с православната йерархия и местните власти.
В съвременните условия посочените жертвени обичаи се проявяват във
вид на жива практика и знание, което подчертава ролята им в социалната реализация и идентификация на всеки член на семейството, рода и селището. В
този смисъл може да се говори за моделопораждащата функция на посочените
обичаи, които, практикувани в определени форми и степени, осигуряват стабилността на групата в пространството и времето. Така чрез възстановяването
на традицията да се прави курбан хората се обединяват в строго изграден социален организъм, защото „няма общество, което да не е почувствало нуждата
от периодично поддържане и укрепване на колективните чувства и идеи, които
съставляват единството и своеобразието му“ (Дюркем 1998: 495).
Културното наследство на българската диаспора в историко-географския
регион Бесарабия в контекста на нематериалното е въпрос на бъдещи разработ12
За българската курбанна традиция вж. Стаменова 1983; Христов 2004. През последните години жертвените ритуали сред българската общност в Бесарабия също са
обект на траен научен интерес (Дыханов 1999; Георгиев 2012; Водинчар 2014; Водинчар,
Христов 2014).
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ки, проучвания и анализи. Разгледаните примери притежават характеристиката
на маркер за идентичност както на отделната локална група, така и на цялата
българска общност. И тъй като става дума за живо наследство, е от съществено
значение да се изтъкне ролята на местните авторитетни личности в неговото
опазване и културна трансмисия. Примерът с изграждането на музейни пространства като място за приютяване на културна памет навежда на мисълта за
функционирането му и като място за ревитализация на културните елементи,
т.е. вдъхването им на нов живот с оглед обществената необходимост за тяхното
съществуване.
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ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
(По материали от студентско проучване 2017–2018 г.)
Ваня Йорданова

Ключови думи: празници, обичаи, Смолян

Централната част на Родопския масив, включваща в административно отношение територията на днешната Смолянска област, известна под наименованието Средни Родопи, е със специфичен начин на живот и характерни черти в културата и бита. До голяма степен тези специфики са предпоставени от
природно-географските особености на района, историческите и свързаните с
тях етнодемографски процеси (Примовски 1973: 72–36). Населени от две конфесионални общности – християни и мюсюлмани, с общ български етнически
корен, и до днес те са пъстра мозайка от успоредно функциониращи религиозни пластове, в които се откриват и влияния от по-ранни епохи. Географската
откъснатост от вътрешността на страната, понякога съчетана с трудната комуникация дори със съседни селища, до голяма степен предопределя и обяснява
изключително богатото локално многообразие в бита и културата на местното
население, съхранено и досега тук (Примовски 1969: 171–196).
Обект на изследователски интерес от учени с различни компетенции – етнолози, фолклористи, музиколози, историци и пр., работещи в университети или
институти1, Средните Родопи са неизменно във фокуса на проучвания на експертите от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян (РИМ
– Смолян). В неговите фондове и във функциониращия от 70-те години на ХХ в.
Научен архив към музея (НА РИМ – Смолян) се съхраняват и продължават да
постъпват и до днес многобройни „свидетелства за паметта“ на този край.
Предмет на настоящото съобщение са резултатите от работата на
16 студенти, обучавани в специалност „Туризъм“ във филиала на ПУ „Паисий
Хилендарски“ в Смолян. Те бяха привлечени като стажанти към различни музейни отдели по проекта на МОН „Студентски практики“. По силата на сключен
договор между ПУ „Паисий Хилендарски“ и РИМ – Смолян музеят като обучаваща организация предложи няколко позиции за работа на студенти в реална
работна среда в рамките на утвърдените по проекта 240 часа за всеки студент.

И до днес Средните Родопи са обект на изследователски интерес от експерти от
институти на Българската академия на науките (БАН), работещи по различни програми
и проекти, както и на университетски преподаватели и студенти, които провеждат своите
учебни практики в региона.
1
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Заниманията в една от тях – стажант в отдел „Етнография и фолклор“,
предвиждаха изготвяне и попълване на анкетни карти по три актуални за музея
и за работата на отдела теми: „Селищни празници“, „Календарни празници и
обичаи“ и „Събори и фолклорни фестивали“2. Въпросите към всяка от анкетите
(общо 10) се разработиха съвместно със студентите и бяха съгласувани с академичните им наставници. Основната идея при разработката и реализацията
им бе от двустранен интерес. От една страна, се даде възможност на студенти
с афинитет към изследователската работа в музей да участват в теренно проучване. Що се касае до музея – възползвайки се от факта, че голяма част от студентите са родом или имат близки и роднини в различни селища на Родопите,
някои от тях доста отдалечени от областния град, да актуализираме събраните
при нас през годините данни за празничната обредност в региона. Разбира се,
това проучване би могло да се тълкува като сондажно. Данните в някои от анкетните карти подлежат на допълнителна верификация на място, но при всички
случаи повечето от тях дават актуалната картина, „моментната снимка“ на праз
ничността в района и потвърждават наши предишни наблюдения по темата.
Териториалният обхват на анкетирането покриваше цялата Смолянска
област. Анкетирани бяха жители от всички 10 общини. Най-голяма представителност имаше при община Смолян – 27 селища, включително и областния град Смолян (Стойките, Левочево, Момчиловци, Бостина, Гела, Смилян,
Търън, Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Широка лъка, Виево, Мугла,
Могилица, Черешово, Кутела, Пещера, Соколовци, Турян, Сивино, Солища,
Славейно, Райково, Киселчово, Чокманово, Градът, Ряка); от община Рудозем
– гр. Рудозем и 10 села (Елховец, Пловдивци, Чепинци, Войкова лъка, Оглед,
Коритата, Боево, Рибница, Поляна, Борие); община Чепеларе – гр. Чепеларе и
6 села (Проглед, Павелско, Малево, Орехово, Хвойна, Косово); община Мадан –
гр. Мадан и 4 села (Средногорци, Върбина, Мъглища, Лещак); община Доспат
– гр. Доспат и 5 села (Любча, Чавдар, Бръщен, Селча, Долен); община Девин
– гр. Девин и 4 села (Жребово, Кестен, Триград, Лясково); община Баните –
3 села (Баните, Давидково и Загражден); община Борино – 2 села (Борино и
Ягодина); община Неделино – 2 селища (с. Гърнати и гр. Неделино) и от община Златоград – общинския център гр. Златоград.
Какво показват данните от анкетите?
По отношение на селищните празници, отбелязвани от местната общност за здраве и благополучие на всички нейни членове, в селищата с християнско вероизповедание в повечето случаи датата им съвпада с патронния празник
на местната църква (Анастасова 2007: 8). След тържествената света литургия
обикновено следва благословена трапеза – курбан, средствата, за който са съ-

2
Анкетните карти са архивирани в Научния архив към РИМ „Стою Шишков“ –
Смолян (НА-РИМ-См) под сигнатура Ф. VI 475–2018; Ф. VI 476–2018.
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брани от жителите на селището, но също и от дарители извън него, нарекли
своя дан след преживяно неблагополучие през изминалата година. В някои от
случаите тези дарители държат да останат анонимни3. Празникът продължава с
народно веселие, с изяви на местните читалищни формации, с гостуващи състави или индивидуални изпълнители. Така 21 май – Денят на св. св. Константин
и Елена и храмов празник на църквата в с. Момчиловци, и до днес е припознат
като празник на селото4. За селата Стойките, Бостина, Соколовци това е 29 юни
(Петровден) по името на местните църкви „Св. св. Петър и Павел“5; за с. Проглед
– 27 юли (местният храм е на името на „Св. Пантелеймон“)6, за с. Габрица – 6 май
(„Св. Георги“)7; за с. Фатово – 14 октомври („Св. Петка“)8; за с. Пещера – 26 октомври („Св. Димитър“)9; за с. Хвойна – 20 юли („Св. Илия“)10; за с. Чокманово –
също на 20 юли11; за с. Турян – 15 август („Успение Богородично“)12; за с. Косово
– също 15 август13; за с. Широка лъка – 15 август14.
Срещат се и изключения от тази практика. Така например в с. Левочево
изградената през 1836 г. църква е с патрони св. Петър и св. Павел, но и до
днес празникът на селото и общоселският събор се отбелязват около 20 юли
(Илинден) при едноименния параклис „Св. Илия“ в околностите на селото.
Илинден също е и денят, на който храмът „Св. св. Петър и Павел“ е осветен
(Шукеров, Патев, Михайлов 2015: 45–49)15. Тук приблизително от края на 70-те
години на миналия век наред със задължителния общоселски курбан за здраве
съществува и друга интересна практика – в рамките на празника юбилярите, навършващи 50 години, правят дарение на селото (Марева 2018: 48)16. Практиката
е заимствана от Левочево и се среща през последните години и в Момчиловци.
Личен архив, зап. Ваня Йорданова, 2017.
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 137, зап. Мария Чолакова, 2018 г.; а.е. 475, л. 230,
зап. Владимир Челебиев, 2018 г.; а.е. 476, л. 17, зап. Елица Петрова, 2018 г.; а.е. 476, л. 58,
зап. Диляна Добрикова, 2017.
5
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 11, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475, л. 223,
226, зап. Тончо Чаушев, 2018; а.е. 475, л. 28, зап. Кристина Донкова, 2018; а.е. 476, л. 3–4,
л. 13, зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476, л. 25–26, зап. Десислава Башова, 2017; а.е. 476,
л. 54, зап. Диляна Добрикова, 2017.
6
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 5, л. 8, зап. Екатерина Симеонова, 2018.
7
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 141, зап. Мария Чолакова, 2018.
8
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 135, зап. Мария Чолакова, 2018.
9
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 1, зап. Елица Петрова, 2018.
10
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 2, зап. Елица Петрова, 2018.
11
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 27, зап. Десислава Башова, 2017.
12
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 9, зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476, л. 50, зап.
Диляна Добрикова, 2017.
13
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 82, зап. Веселина Илиева, 2017.
14
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 69, зап. Диляна Добрикова, 2017.
15
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 19, зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476, л. 80, 89, зап.
Веселина Илиева, 2017.
16
Сред даренията са ремонт на входната врата на църквата и на училището, подмяна
на дограмата на столовата към училището, която се ползва за помени, поставяне на полюлей в църквата, подмяна на входна врата на кметството, ремонт на чешми в селото, ремонт
на параклис край Левочево и др. Личен архив, зап. Ваня Йорданова, 2018.
3
4
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Пак на Илинден е и празникът на с. Гела – около параклиса „Св. Илия“, а не
при църквата „Св. Троица“ (Берова, Главчева 2007: 91–100)17. Впрочем култът
към св. Илия е широко разпространен в Родопите, както е видно от публикациите на Стою Шишков (Шишков 1888: 41), Васил Дечов (Дечов 1905: 133–
135), Стоян Райчевски (Райчевски 1998: 57–58) и други съвременни изследователи на Родопския край (Попов 1997; Стоилов 2007: 7–22). Празникът и на
с. Полковник Серафимово – Петровден, няма връзка с патроните на селските
църкви (Петрова 2006: 196)18.
В някои от селищата с мюсюлманско вероизповедание селищният празник съвпада с датата на курбан байрам, когато по традиция се коли жертвено животно и месото се раздава на съседи. Приготвя се и общоселска трапеза, но без алкохол. Такава практика е констатирана в селата Елховец19 и
Чепинци20. В други селища се утвърждават известни от миналото обредни
практики, извършвани около лятното слънцестоене, като „напяване на китки“,
но с променена и фиксирана дата в календара – първата събота и неделя на
август, какъвто е случаят на „Среде лето“ в с. Мугла21. Интересен е случаят
и на Търън – село с мюсюлманско вероизповедание на местните жители, макар да има и смесени бракове, чийто селищен празник е 24 май – светският
празник на светите братя Кирил и Методий. В Могилица празникът на селото
се отбелязва в последната или предпоследната събота на юни и е наречен
Празник на народното творчество22. Той съчетава разнообразни прояви като
кулинарни изложби, занаятчийски изложения, демонстрации в обработката на
млечни продукти по стари технологии, а от 2009 г. се провежда и здравен събор с представяне на здравословни екопродукти, местно производство на мед
и пчелни продукти, мляко и млечни произведения, билки и др. През 2010 г.
с. Могилица е обявено за Център на българското здраве23. От 2003 г. местната
общност в Смилян, село със смесена, но преобладаващо мюсюлманска конфесия, се обединява около Празника на смилянския фасул. Той се провежда
в края на ноември (през последните няколко години отбелязването му е из-

17
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 47, зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 476, л. 7, зап.
Елица Петрова, 2018.
18
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 129, зап. Мария Чолакова, 2018; а.е. 476, л. 53, зап.
Диляна Добрикова, 2017.
19
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 32, зап. Валентин Казаков, 2018.
20
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 49, зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 79, зап.
Олександра Сизикова, 2018.
21
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 198, зап. Сибил Кехайова, 2018; а.е. 476, л. 86, зап.
Веселина Илиева, 2017.
22
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 219, зап. Тончо Чаушев, 2018; а.е. 476, л. 20, зап.
Десислава Башева, 2017; а.е. 476, л. 56, зап. Диляна Добрикова, 2017.
23
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 111, зап. Елица Джамбазова, 2018. Званието е създадено по инициатива на д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. „Български лекар“, заради големия брой столетници на глава от населението в района на с. Могилица и ниския
брой на животозастрашаващи заболявания.
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местено през октомври) и е свързан с основния поминък на местните жители
– отглеждането на смилянски фасул24.
Като цяло в градските центрове от областта като празник на селището се
утвърждават бележити дати от светския календар, свързани с паметни исторически събития или открояващи спецификата на неговите природни или културни дадености. За областния град Смолян данните в анкетните карти сочат
датата 21 октомври – деня на победната битка на връх Средногорец, довела до
освобождението на града и района от османска власт25. За гр. Чепеларе – 24 май
с традиционното за селището факелно шествие в навечерието на празника26. В
Златоград това е 21 ноември, макар като празници на селището част от анкетираните да посочват и Дельовите празници в края на септември, съчетаващи
в себе си многобройни прояви27. За Мадан28 и Рудозем29 – Денят на миньора,
фиксиран в последната събота и неделя на август и свързан с основното препитание на населението в двата града. В Неделино Фестивалът на двугласното
пеене, организиран в началото на септември и целящ „запазване и популяризиране на неделинския двуглас у нас и по света“30, е припознат от местната
общност като празник на града. В гр. Девин това е Празникът на минералната
вода, който се провежда около средата на август31. В гр. Доспат – отново около
средата или края на август и свързан със силно развитата традиция на чешмарството в района32.
По отношение на календарните празници анализът на данните в анкетните карти показва задължителното отбелязване на курбан и Рамазан байрам в
селищата с мюсюлманско вероизповедание33. В християнските и в селата със
смесено вероизповедание освен задължителното честване на патрона на мест-

24
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 76, зап. Олександра Сизикова, 2018; а.е. 476, л. 23,
зап. Десислава Башова, 2017; а.е. 476, л. 49, зап. Диляна Добрикова, 2017.
25
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 8, зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476, л. 78, л. 87, зап.
Веселина Илиева, 2017. От 2000 г. тържествата по повод тази бележита дата се отбелязват като празници на гр. Смолян, а от 2010 г. 21 октомври е обявен за празник на община
Смолян. Подробно по темата вж. Гарова-Колева 2011: 113–122.
26
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 1–4, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475,
л. 167, зап. Емине Карамейзинова, 2018. За съвременните измерения на празника на
гр. Чепеларе вж. Борисова 2015: 204–211.
27
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 161, зап. Емине Карамейзинова, 2018.
28
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 159, зап. Емине Карамейзинова, 2018.
29
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 33, 34, зап. Валентин Казаков, 2018; а.е. 475, л. 50,
зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 131, зап. Мария Чолакова, 2018.
30
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 168, зап. Емине Карамейзинова, 2018; а.е. 476,
л. 109, зап. Елица Джамбазова, 2018. Статута на фестивала вж. на https://festival.nedelino.
bg/statut-2017 (11.10.2019).
31
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 165, зап. Емине Карамейзинова, 2018.
32
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 166, зап. Емине Карамейзинова, 2018; а.е. 475,
л. 209, зап. Сибил Кехайова, 2018 г.
33
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 36–37, зап. Валентин Казаков, 2018; а.е. 475,
л. 58–63, зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 171,173, зап. Емине Карамейзинова, 2018;
а.е 475, л. 224–225, зап. Тончо Чаушев, 2018; а.е. 476, л. 46, зап. Десислава Башова, 2017.
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ната църква (това се прави независимо от факта, че в някои от църквите няма
местен свещеник, селата са доста обезлюдени и службите са спорадични) с църковни служби и курбани за здраве се отбелязват също и светците – патрони на
множеството параклиси около селата34.
Макар и в силно редуциран вид, в района са съхранени обредни практики35, изпълнявани на Васильовден – обхождането на селището от сурвакари битува и досега36; Йордановден – хвърлянето на кръста в реката и обхождането
на селището от извадилия го мъж са задължителна практика37; Тодоровден – в
Момчиловци се организират кушии38; Сирни Заговезни – в редица селища паленето на огньове, т.нар. оради, съществува и днес39; Пес понеделник в с. Широка
лъка40, който е с трайно фиксирана дата в календара – първата събота и неделя
на март, и остава в празничния календар на широколъчани, макар и с променена през годините структура; 1 март – повсеместното закичване с мартенички е
устойчива практика през годините41. Цветница битува сред някои от проучените
родопски селища с посещения на църковна служба и кичене на домовете с осветени върбови клонки42; Великден – с боядисването на яйца и раздаването им43;
Гергьовден – особено почитан и от двете конфесии, с бране на цветя от жени
и деца призори и кичене на вратите и прозорците, напяване на китки в някои
селища, миене с роса, люлеене на люлки и пр.44; Предой45 – със запазени елементи в празничността, особено в селищата по поречието на Арда;

34
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 11, 14, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475,
л. 142, зап. Мария Чолакова, 2018; а.е. 476, л. 13, 17, зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476,
л. 44–45, зап. Десислава Башова, 2017; а.е. 476, л. 60, 63–65, 67, зап. Диляна Добрикова,
2017; а.е. 476, л. 88–89, 93, зап. Веселина Илиева, 2017.
35
Изброени са практиките, регистрирани в по-голям брой анкетни карти, т.е. с поголяма представителност. В картите се срещат данни и за други, които подлежат на допълнителна верификация.
36
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 113, зап. Делчо Динков, 2018; а.е. 475, л. 206, зап.
Сибил Кехайова, 2018.
37
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 13, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475, л. 56,
59, зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 139, 142, 144, зап. Мария Чолакова, 2018.
38
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 144, зап. Мария Чолакова, 2018; а.е. 476, л. 17,
зап. Елица Петрова, 2018; а.е. 476, л. 58, зап. Диляна Добрикова, 2017; а.е. 476, л. 97, зап.
Веселина Илиева, 2017.
39
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 11, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475, л. 207,
зап. Сибил Кехайова, 2018.
40
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 92, зап. Веселина Илиева, 2017; а.е. 476, л. 42, зап.
Десислава Башова, 2017.
41
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 36, зап. Валентин Казаков, 2018; а.е. 475, л. 175, зап.
Емине Карамейзинова, 2018; а.е. 475, л. 202, зап. Сибил Кехайова, 2018.
42
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 203, зап. Сибил Кехайова, 2018.
43
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 55, 59, зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 113, зап.
Делчо Динков, 2018.
44
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 36, зап. Валентин Казаков, 2018; а.е. 475, л. 56,
зап. Денис Шейков, 2018; а.е. 475, л. 141, зап. Мария Чолакова, 2018; а.е. 475, л. 201, зап.
Сибил Кехайова, 2018.
45
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 51, зап. Диляна Добрикова, 2017.
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Еньовден – с бране на билки и „напяване на китки“46; Илинден – с общоселски
курбани.
Традицията на съборите в Родопския край е устойчива и жива и към днешна дата. Това показват и резултатите от анкетните карти. Те се провеждат около параклиси или църкви в дните на патрона на конкретния храм. Обикновено
следват общ сценарий – тържествена света литургия, благословена обредна
трапеза, средствата за която са събрани чрез дарения от цялата общност, и веселие. В някои от случаите съборът е и официално утвърденият селищен празник
(Гела, Левочево, Чокманово и др.).
Наред с тези традиционни за района събори през последните няколко години са регистрирани и събори от друг тип. В с. Полковник Серафимово от
2011 г. в началото на юни се провежда т.нар. Английски събор. Иницииран от
британско семейство с къща в селото (в момента няколко английски семейства
имат къщи в селото, но повечето живеят в тях само през лятото), на него се
канят и чужденци от Германия, Франция и други западноевропейски страни и
всички те представят в рамките на 2–3 дни своята музикална култура. Местните
фолклорни състави към читалището също имат поле за сценична изява на този
събор47.
В Златоград от 2006 г. през втората половина на май се провежда
Трансграничен фолклорен събор на връх Костадин, в близост до параклиса
„Св. св. Константин и Елена“. В него се включват български и гръцки самодейни състави48. Събор на майсторите чешмари, съпътстван от фестивал на народното творчество, се провежда всяка последна събота и неделя на август в
гр. Доспат49. Сравнително нововъзникналите – Ден на ореха в с. Орехово (от
2010 г.)50, Фестивал на киселото мляко в с. Момчиловци (от 2015 г.)51; Картофен
фест в гр. Чепеларе (от 2016 г.)52; Девин денс фест в гр. Девин (провежда се
през последните 3–4 години)53; Фестивал на гайдари и кавалджии отново в
гр. Девин54 (от 2017 г.) и други събития, анонсирани като фестивали, показват
устойчивост през годините. Всички те привличат както членовете на местната
общност, така и външни за селището и района посетители.
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 204, зап. Сибил Кехайова, 2018.
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 157, зап. Мария Чолакова, 2018; а.е. 476, л. 105, зап.
Веселина Илиева, 2017.
48
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 184, зап. Емине Карамейзинова, 2018; а.е. 475,
л. 213, зап. Сибил Кехайова, 2018.
49
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 209, зап. Сибил Кехайова, 2018; а.е. 476, л. 38, зап.
Десислава Башева, 2017.
50
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 217, зап. Сибил Кехайова, 2018; а.е. 476, л. 104, зап.
Веселина Илиева, 2017.
51
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 476, л. 31, зап. Десислава Башова, 2017.
52
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 4, 20, зап. Екатерина Симеонова, 2018; а.е. 475,
л. 167, зап. Емине Карамейзинова, 2018.
53
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 228, зап. Тончо Чаушев, 2018; а.е. 476, л. 29, зап.
Десислава Башова, 2017.
54
НА-РИМ-См, Ф. VI, а.е. 475, л. 228, зап. Тончо Чаушев, 2018.
46
47
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Ил. 1. Самодейна група от Неделино на събора
в Копривщица, 1976 г. Фонд на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян,
сн. Васил Пелтеков

В заключение би могло да се обобщи, че една немалка част от събраните
чрез анкетните карти данни за селищните, календарните празници и обичаи,
за съборите отразяват жизнеността на характерните за селището традиционни практики, документирани през годините от изследователи и краеведи55.
Някои от тях са регистрирани на терен и са включени в Регионалния (респективно в Националния) регистър на нематериалното културно наследство
(НКН), подготвен през 2001–2002 г. и обнародван в интернет (Сантова 2011:
99)56 като стъпка за опазването им (Сантова 2016: 36, 46–47). Двугласното
пеене в гр. Неделино (ил. 1), както и свиренето на гайда и изработката на
каба гайда (ил. 2) са част и от Националната представителна листа на НКН
на България57.

55
Тук следва да се имат предвид многобройните публикации за Родопския край на
Стою Шишков, Васил Дечов, Христо Попконстантинов, както и множеството селищни
монографии на местни краеведи, които продължават да излизат и до днес. През 1994 г.
Етнографският институт с музей при БАН (ЕИМ–БАН) издава сборника „Родопи“ (Родопи
1994). Студиите в него са резултат от дългогодишни теренни проучвания на учените,
ръководени от проф. д.и.н. Стоян Генчев, по теми от духовната и социалнонормативната
култура на региона.
56
https://www.treasuresbulgaria.com/main.php?act=features&rec=4371 (25.09.2019).
57
https://bulgariaich.com/?act=content&rec=2 (07.10.2019).
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Ил. 2. Костадин Илчев и сборен гайдарски оркестър.
Откриване на бюст-паметник на Апостол Кисьов, с. Стойките, 2017 г.
Фонд на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, сн. Атанас Киряков

Бъдещите наблюдения върху сравнително новорегистрираните, утвърждаващи се като устойчиви и припознати от местната общност като техни празници, които съчетават в повечето случаи традиционни проявления на културата
и нови за общността елементи, ще покажат доколко и кои от тях ще устоят на
времето и ще отговорят ли на изискванията за вписване в Регистъра на НКН на
България58.
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Feasts and Customs from Smolyan Region
(Based on Data from Student Research 2017–2018)
Vanya Yordanova
Summary: In this article the results of the work of a group of students from Plovdiv
University „Paisii Hilendarski“, Branch-Smolyan, under the project „Student Practices“
are presented. RHM „Stoyu Shishkov“ – Smolyan was a training organization and
offered several positions for research in a real working environment.
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The classes in „Ethnography and Folklore“ Department, provided for preparation
and completion of questionnaires on three topics relevant to the museum and the work
of the department: „Settlement Holidays“, „Calendar Feasts and Customs“ and „Fairs
and Folklore Festivals“.
The territorial scope of the survey covered Smolyan region. The fact that most of
the students come from different settlements in the region to a great extent facilitate
their work.
The maps that are archived at the Scientific Archive of RHM „Stoyu Shishkov“ –
Smolyan, give relatively actual information of preserved and functioning in the local
community elements of intangible cultural heritage.
Keywords: feasts, customs, Smolyan
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НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО –
ПРИМЕРЪТ НА ОБИЧАЯ СУРОВА*
Емилия Бояджиева-Пеева
Ключови думи: нематериално културно наследство, обичай Сурова, маски

Обичаят Сурова1 от Пернишко, който беше вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО) през
2015 г.2, е част от зимните обичаи с маски, характерни за Средна Западна България. Маскарадната традиция в региона се практикува в съвременността, значима
е за локалните общности и е част от нематериалното културно наследство на десетки селища в общините Перник, Брезник, Радомир, Земен и Ковачевци. Като
елемент, вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО, обичаят Сурова подлежи на опазване както в настоящето, така и в бъдещето. Полагането на специални грижи за него от локалните общности повишава видимостта му, съответно
интереса към него, а оттам и трансмисията на свързаните с обичая традиционни
знания и практики, осигуряващи неговата жизненост (Сантова 2014: 73).
Елементът Сурова участва в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ през 2012 г. и същата година е вписан в Националната
представителна листа на нематериалното културно наследство с име на кандидатурата „Народният празник Сурова в Пернишко“. Носителят на наследството
се определя като групов (в случая с изключително масово участие) – сурвакарски групи от 31 селища в Пернишка област. Участниците в маскарадните
групи са дали своето съгласие за подготовката на кандидатурата както за Националната листа, така и за изготвянето на досието за Представителния списък
на ЮНЕСКО. Възможно най-широкото участие на общността/групата, както и
свободното и информирано съгласие са едни от основните критерии за вписване на представлявания елемент в тази листа3. Друго условие за фигуриране на
даден елемент на културното наследство в Представителния списък е той да

* Текстът е резултат от работата по проект „Опазване на културното наследство –
анализи, документи, практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (Договор
№ ДН 09/17 от 16.12.2016 г.).
1
Названието Сурова (също Сирова, Сурва) се използва от самите носители на маскарадната традиция в Пернишкия регион (според местния диалектен говор). По този начин
названието на обичая е изписано и в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.
2
https://ich.unesco.org/en/RL/surova-folk-feast-in-pernik-region-00968 (30.09.2019 г.)
3
Критерий R.4 за вписване в Представителния списък – (https://ich.unesco.org/en/
procedure-of-inscription-00809) (30.09.2019 г.).
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бъде включен в регистър на нематериалното културно наследство на съответната страна4. В българския национален регистър „Живи човешки съкровища
– България. Номенклатура на дейностите“ (Сантова и колектив 2004) обичаят
Сурова попада в сферата „Традиционни обреди и празници – Празнуване на Васильовден (Сурва)“ от националния раздел на номенклатурата и в регионалния
– за Пернишка област. Обичаят Сурова като синкретичен комплекс включва и
други дялове на традиционната култура освен обредността. Така той фигурира
с отделни свои аспекти и в раздела „Традиционни занаяти, домашни дейности
и поминъци“, по-конкретно „Изработване на предмети за обреди и празници
(маски и др. традиционни маскарадни атрибути) и още по-точно „кукерски
и сурвакарски маски и костюми“ (Сантова и колектив 2004: 116). В номинационния формуляр на елемента „Народният празник Сурова в Пернишко“
за вписване в Представителната листа на ЮНЕСКО в т. 1: „Идентификация и
определяне на елемента“, са посочени три сфери на нематериалното културно
наследство, в които се проявява той. Те са: изпълнителски изкуства, социални
практики, ритуали и празнични събития и знания и обичаи, свързани с природата и вселената (Номинационен документ № 00968)5. Включването на повече от
една сфера на нематериалното културно наследство е характеристика, неизменно свързана с маскарадните практики.
Обичаят Сурова
Обичаят Сурова се характеризира най-точно като „много жизнен“ елемент,
в който участието е „изключително масово“, „а предаването му от поколение на
поколение – крайно леко“ (Манова 1987: 61–64).
На 13 и 14 януари – Нова година по стар стил (Васильовден), на около
петдесет места в Пернишка област излизат маскарадни групи, които обхождат
своите селища6. Участниците в обичая се наричат сурвашкаре/сурвашкарье,
сурвакари, сирвискаре, мечкаре/мечкарье. Задължителни персонажи са: водачът (булюбаша, булюкбашия, буликбаши), „булката“ и „младоженецът“ (те
са основното ядро на обреда), „попът“7, „мечка“ с „мечкарин“, един „торбар“
4
Критерий R.5 за вписване в Представителния списък – (https://ich.unesco.org/en/
procedure-of-inscription-00809) (30.09.2019 г.).
5
https://ich.unesco.org/en/RL/surova-folk-feast-in-pernik-region-00968 (30.09.2019 г.).
6
Това са селищата: Бела вода, Ярджиловци, Драгичево, Кралев дол, Люлин, Батановци, Черна гора, Лесковец, Мещица, Големо Бучино, Богданов дол, Витановци, Расник, Ковачевци, Сирищник, Косача, Чепино, Светля, Габров дол, Лобош, Елов дол, Дивля, Извор,
Стефаново, Друган, Бегуновци, Кошарево, Велковци, Долна Секирна, Гигинци, Ноевци,
Слаковци, Радомир, Копаница, Дивотино, Пещера, Калище, Земен, Дрен, Ракиловци, Банище и др. (Номинационен документ № 00968 – https://ich.unesco.org/en/RL/surova-folkfeast-in-pernik-region-00968) (30.09.2019 г.).
7
Персонажът „поп“ е добавен в относително по-новите пластове от маскарадния
обичай. Отношението към него от страна на общността и най-вече на православната църква е променливо във времето. „Имало е време (...), когато този, който е облечен като све-
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или „магер“ (АИФ № 125: 9)8. Допълнителни маскарадни персонажи са: „цигани“, „зози“, „лекар“, „медицинска сестра“, „бременна с люлка на гърба“ (АИФ
№ 125: 10) и други персонажи с локална характеристика. В т.нар. цивилна група
на сурвашкарите се присъединяват и допълнителни персонажи към „сватбарите“: „свекър“, „свекърва“, „девери“, „зълви“, „кум“, „кума“/„кумица“ (АИФ I
№ 518: 5). Част от обредните атрибути, задължително присъстващи в костюма
на сурвашкаря, са звънците, нанизани на колан около кръста (поне 20 броя)
(АИФ I № 503: 5), които са събирани и старателно пазени с години.
Вечерта на 13 януари маскарадната група се събира в центъра на селото, запалва се голям огън, посрещат се много гости, както и други групи
сурвакари от околните села. На следващата сутрин (14 януари, Васильовден) започва обиколката по къщите в селото, а стопаните посрещат сурвакарската дружина с почерпка от приготвена предварително трапеза и ги даряват с пари и хранителни продукти. Във всеки дом се разиграва и обредната
„сценка“ – „венчавката“ между „булката“ и „младоженеца“, „попът“ ръси за
здраве, „мечката гази“ стопаните за здраве. Богатата трапеза, подготвена за
празника, и даряването на сурвакарите говорят за продуциращия характер
на обичая. Подготовката за празника започва още от Димитровден, като във
времето до Сурова всеки трябва да измисли как да се „препрай“, „що че
дума“ и „къ че оди“ (АИФ № 125: 8–9). Като част от традиционния зимен
коледно-новогодишен обреден комплекс в обичая Сурова се съдържат продуциращата символна и инициационната функция, характерни за мъжките посвещения, част от ергенския обучаващ цикъл от обреди (Краев 2003)9. В традиционното общество изпълнителите на обреда са ергени, неженени членове
на колектива, които още нямат признат социален статус. Неженените мъже,
съставляващи маскирани обредни дружини, подобно на коледарите участват
в процеса на създаване на народната художествена култура, в нейното въз-

щеник, истинският свещеник не му кръщава децата, не го венчава. Той ходи в друго село
да се венчае, в друга черква, защото си е позволил да се облича като свещеник“ (АИФ
I № 518: 11). В сегашно време това отношение се е променило коренно и често самите
свещеници отстъпват временно своето расо, патрахил и кръст на маскирания „поп“. Персонажът „поп“ например в маскарадния обичай в с. Бозвелийско, който се изпълнява на
Сирни Заговезни, се е появил относително наскоро, „в близките години“. Той е изместил
съществуващия през 60-те и 70-те години на ХХ век там персонаж „джандарина“ (АИФ I
№ 538: 33).
8
„Магер“: „Младеж, облечен в бял костюм, или „балени дрей“, на главата с „чучуляста“ черна шапка, облечен в менте с гайтани, върху него с черно палто, на краката с бели
чорапи, обут в бели „чешири“ (потури), в опинци с навой. (...) Носи котле с вода, в което
има босилекова китка. Ходи заедно с „попа“, за да му носи в дисаги подарените продукти,
а подаряваните монети на „попа“ за ръсенето му „магерът“ събирал в котлето с водата. В
дисагите той обикновено събирал и носил брашно, месо, мас, ошав и др. продукти“ (АИФ
№ 125: 9).
9
За обредите като „нормативни, управленчески механизми на обществото“ вж. също
Живков 1977: 57. За обредно общуване и синкретизъм на фолклорния обред вж. ТодороваПиргова 2000: 10.
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произвеждане и съхранение (Живков 1977: 59). Процесът на социализация
на личността, намиращ израз в ергенските маскарадни игри, е една от двете
основни сфери на фолклорната традиция редом с годишния производствен
цикъл (Живков 1977: 137).
Обичаят е метафора на плодородието, а съдържанието на маскарадните
игри препраща към подготовката за женене, обред на прехода към сватба10. Обредът има задачата да повлияе на социалната действителност със своето синкретично действие, в което са включени „най-често песен, танц и материалнохудожествено творчество, представени във формата на една драматична игра“
(Живков 1977: 56). В традиционното общество мъж, който не е бил сурвакар
(кукер за други райони), не е добивал правото да се ожени (Краев 2003: 15).
Ергените се социализират, подготвяйки се за женитба и преминаване в групата на пълноправните членове на колектива. Като неизказано „предложение за
женитба“ се приема идването на ергена в дома на избраницата му. „Обредното
изпълнение губи смисъла си като целево действие, положено на принципа на
игровото превъплъщение, ако се осъществява като автокомуникация. Там винаги е необходим втори субект, чрез чието възприятие се реализира, така да се
каже, смисълът на обреда“ (Живков 1977: 146).
За женитбения характер на обичая Сурова разказва Цветана Манова, давайки за пример опита от теренните си изследвания от района на пернишките
села (и конкретно село Дрен). Посещението на „ергенин“ в дома на момата в
деня на Сурова се е приемало като реално предложение за женитба, обстоятелство, съществуващо в първите десетилетия на миналия век (АИФ I № 518: 3).
Чрез участието си в маскарадните игри ергените се „представят“ пред селищната общност и „заявяват“ своята готовност за женитба, за приемане на нова
социална роля. Женитбеният характер на обичая Сурова се разкрива най-явно
от думите на старинната песен, която съпровожда сурвакарското хоро на двора
на стопаните и чийто текст гласи: „Оттука, Кьорчо, оттука, глупчо, за тебе мома
у село нема, за тебе мома у друго село има“. Преди приблизително сто години
пристигането на сурвакарски дружини от други села се е приемало враждебно
заради изградената практика момите да се задомяват предимно в своето село.
Тази ситуация е довеждала до сблъсъци между сурвакарските групи и обяснява
смисъла на текста на песента (Манова 1977: 24–30). В наше време обиколките
„по съседски“ в нощта на обичая са вече утвърдена практика, очаквани от всички и повод за веселие.
Разглеждайки по-отдалечен исторически културен пласт, се приема, че коренът на този маскараден обичай е посветителен обред от периода на родовото
общество, чрез който се осъществява „преминаването от една в друга възрастова група“ (Василева 1998: 71). Смята се, че инициационните функции на обичая
са били запазени до началото на XX век. Участвали са само ергени, за разлика

10
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За женитбения характер на обичая вж. Живков 1977; АИФ I № 518: 3.

Ил. 1. Момче, участник в сурвакарска група, сн. Е. Бояджиева-Пеева, 2013 г.
ФтАИФ 1359, а.е. 334

Ил. 2. Жена, участник в сурвакарска група, сн. Е. Бояджиева-Пеева, 2018 г.
ФтАИФ № 1692, а.е. 264
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от наши дни, когато в празника се включват и деца, и жени11 (ил. 1–2). Сега
по време на обичая в селото всички са участници, например цялото семейство
участва в подготовката на маската (лик, местно название), в посрещането на
сурвакарите, в приготвянето на храна и дарове. Няма „зрители“, явление, характерно за фестивали и организирани градски прояви (АИФ І № 518: 1). В
съобщение във в. „Дневник“ от 1935 г. се разказва за „народния обичай“, изпълняван в девет села от община Дивля: мъже в групи от по двадесетина души
се „обличат в разни форми и украшения и обикалят да „сурвакат“ по селата“
(Дневник 1935). Между двете световни войни обичаят Сурова е бил съвсем естествено заглъхнал на места, след което се възобновява (Манова 2012: 10). През
1949–1953 г. са издадени политически разпоредби от властта за прекратяване
практикуването на обичая по селата. Това практически почти не се случва и
реално прекъсване за години няма (Манова 2012: 11). На въпроса, отправен към
И. Евгениев от село Люлин: „Имало ли е по времето на социализма прекъсване?“, отговорът е „Не“ (АИФ I № 517: 9–22). Този отговор се потвърждава и от
майстора на маски М. Будинов от село Лесковец (АИФ І № 567: 5).
В края на 60-те и началото на 70-те години от XX век се е приемало все още
за недопустимо да се включват деца към маскарадната група (АИФ I № 518: 2).
В анкета, проведена през 1977 г., обхващаща сурвакарски групи от Пернишкия
район, се установява, че най-малките участници (момчета) в тях са пет- и седемгодишни, до около десет-дванадесетгодишни (Мильов 2000: 68–72). Различни
промени в изпълнението на обичая са настъпили през годините. Пример за това
е запалването на огън на площада по селата, в които се играе Сурова в нощта на
13 януари, практика, вероятно заимствана от кукерските игри12. Променената с
времето функционалност на обреда и на ролята на маската в този обичай предполага и отпадане на някои табута. Концепцията да останеш „непознаваем“ за
другите и скриването зад маската, апотропейно действие, носещо смисъла „мен
ме няма“, са функции, останали в миналото на тази маскарадна практика. Забраната за сваляне на маската в собственото село по време на обичая Сурова,
докато маскираните обхождат къщите, се е запазила до края на 60-те години на
миналия век (АИФ I № 518: 15).
Маските в Сурова
Важен елемент в обичая Сурова, съществуващ и до днес в Средна Западна
България, са маските. Следва да се отбележи, че названието „маска“ не е характерно и всъщност изобщо не се използва от хората, практикуващи обичая в Пер„На въпроса, защо женени мъже не са участвали в народния маскарад, старците
свиват рамене и обясняват по своему: „Момчето, турило си плъстина (маска), гледа да
подгони момите. Пък женен и да се направи – какво ще стори? Дрос-дрос пред жена си,
колкото да уплаши булката!“ (Ангелова 1956: 95–106).
12
За това нововъведение вж. Манова 2012: 23.
11
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нишко докъм 60-те и 70-те години на миналия век (АИФ I № 518: 5). Въвеждането на това понятие като последица от процесите на осъвременяване на обичая се
свързва с журналистическа интерпретация. Местното название за маска е „лик“
(мн.ч. „лици“ според диалектните особености). В настоящето съществува и разграничаването на „маска“ (от материали – кожа, рога, дърво) от „лик“ (с пера,
криле на птици, перушина), отличаване, което правят самите участници в обичая.
Други названия за маска, използвани в Пернишкия край, са: „копанки“, „зевала“.
Изразът „правя се“, използван от местните хора във връзка с участието им в маскарада, означава „маскирам се“. В процеса на подготовката за празника участниците обсъждат „какви ще се правят“. Маскираният е „преличен“ (Манова 1987:
61–64; Мильов 2000: 68–72). „Ликовете“ за обичая са изработени от дърво, препарирани части на домашни животни или цели животни – патици, лисици, гълъби,
кокошки; от кожи, рога, опашки, птичи крила и пера. Маските са зооморфни и
по-рядко антропоморфни. Разпознаваеми антропоморфни маски са характерните
за с. Елов дол „ликове“, изработени от дървен материал по технологията на дърворезбата, чиито „лица“ са с подчертано човешки черти (ил. 3). Някои от тях интерпретират сюжета за „другостта“ чрез изобразяване на характерните за други
народи антропологични външни белези, като се използват изразните средства на
гротеската (Бояджиева-Пеева 2018: 65–73). Маските в някои от селищата се изработват всяка година (предимно поради нетрайнoстта на материалите), другаде
се ремонтират миналогодишни, а в много случаи се използват едни и същи дълги
години (като примера от с. Елов дол, част от маските съм наблюдавала няколко
години подред и могат да се видят на фотографии отпреди десетилетия13). Изработката на нова маска предполага разнообразни интерпретации – по-големи или
по-малки рога, различно формообразуване с материалите, цветови комбинации
и пр. Често пъти се използват миналогодишни маски, но участниците в обичая
отчитат като необходимост „да имаме нови тая година“, поне няколко новоизработени „лика“ за селището (АИФ I № 518: 16). Това „изискване“ е и в резултат
на взаимодействието между обичая, който се състои в селска среда, и Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който се провежда в гр. Перник.
Един от по-старинните варианти на маска от Пернишкия регион (наблюдаван през 1968 г.) е описан така: „от коруба направено някакво лице, все едно е
лицето дали е антропоморфно или зооморфно, и от двете страни на корубата
– крила на птица“, „горе рога, лице антропоморфно, отстрани крила, не пера,
а крила на птици“ (АИФ I № 518: 6). В годините, по време на войните в началото на XX век (1916–1918), на места са посрещали Сурова и без маски и ликове
изобщо. „Само се нацърнихме, да не ни познаят“, разказва Найден Георгиев за
обичая в селата Габров дол, Кошарево и Беренде през 1917 г. (Мильов 2000:
68–72). След 30-те години на миналия век се използват и костюмите от наряза-

13
В изложбата „Сурова в селото и града“, януари 2017 г. в Регионалния исторически
музей – Перник. Вж. също сурвакарски маски от с. Елов дол (Манова 1999: 27).
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ни парчета плат, които в някои села изместват обърнатите наопаки животински
кожи (Манова 2012: 8).
Най-атрактивни и характерни именно за Пернишкия регион са изключително високите (до 3–4 метра) „ликове“ със сложна конструкция от летви,
няколкостепенна композиция от отделни „етажи“ и „надстройки“, с налепени
пера, цели крила, в някои случаи – цели препарирани животни (ил. 4). „Надстройките“ представляват голяма конструкция от дървени летви, на която е опъната текстилна основа като платно, върху което се лепят (единия вариант) или
забождат (друг начин на изработка) отделни пера. Конструкцията бива от летви
и пирони или клони, захванати с тел (Манова 2011: 77–78). Перата са основна
суровина за този тип маски. Използват се кокоши, гълъбови, пуешки, паунови
пера и в повечето случаи се държи да се запази естественият им цвят (АИФ I
№ 567: 3). Изработва се пластичното изображение посредством натуралните тонове на перата, като в някои случаи се поставя акцент с оцветени с боя за вълна
пера (АИФ I № 504: 4). Други материали, вложени в пернишките „ликове“, са:
царевична шума, вълна, метал, коноп, заешка кожа, козя и овча кожа, волски
опашки, криле от гълъби, криле от патици, цели глави на козел, овен, петел,
кокошка и други животни, изсушени растения, картофи (сурвакарски лик от с.
Дивля, 1957 г.) (Манова 1999). Някои маски изобразяват гротескни зооморфни
образи, различни лица и муцуни, както разпознаваемите животни: вол, овен и
козел, така и съвсем причудливи, фантастични същества (ил. 5). Други представляват отделни „картини“, монтирани в горната част на конструкцията, на
които чрез залепване на стотици пера (в някои случаи оцветени) са изобразени
пеперуди, цветя, папагали, орли, образи от анимационни филми и пр. Повечето
примери от този тип маски са „двулики“, представляват своеобразно „изобразително платно“ с две лица14. Логиката на изработка в този случай обикновено
е следната: лицевата страна притежава „плашеща“ характеристика, отпред „ликовете“ са страшни, а на обратната страна с „оптимистични“ флорални мотиви „изобразяваме вече идването на пролетта“, според моя събеседник Никола
Ставрев, майстор на маски от с. Елов дол (АИФ I № 504: 5). Някои информатори настояват, че техните „ликове“ са „най-страшни“, например ярджиловските
са: „човек, змей, маймуна, гиволетина, вук, стар човек и др.“, а някои от тях
имат по две лица едно над друго (АИФ № 42: 11). При изработката на маските
съществуват две нива на интерпретация – свързани с традицията представи и/
или идеи, породени от въображението. Обикновено тези равнища съществуват
паралелно и са неделими едно от друго. Ежегодната изработка или възстановяване на предходна маска се осъществява често под ръководството на бащата
или дядото, което създава трайна практика за предаване на традиционни знания
и е предпоставка за непрекъснатост на обичая.
14
За двулики/многолики маски, тяхната евентуална връзка с митологичната представа за многоликите божества на Европейската античност и паралелите с традиционната
маскарадна обредност вж. Мишев 2014: 127–132.
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Ил. 3. Антропоморфна маска от с. Елов дол, сн. Е. Бояджиева-Пеева, 2018 г.
ФтАИФ № 1692, а.е. 243
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Ил. 4. Маска, изработена от птичи крила, сн. Е. Бояджиева-Пеева, 2013 г.
ФтАИФ № 1359, а.е. 5
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Ил. 5. Маска, изработена от птичи крила и рога, сн. Е. Бояджиева-Пеева, 2013 г.
ФтАИФ № 1359, а.е. 8.

Подготовката за Сурова често пъти отнема по няколко месеца преди
празника, а мисълта и очакването са през цялата година. Други важни аспекти,
свързани с маскарадната традиция в Пернишкия район, са образуването и съществуването на т.нар. сурвакарски колективи (Манова 2012: 26) и функционирането на сурвакарската група като общност (Бокова 1999). За силното влияние
на маскарадния обичай върху цялата общност пише Кацарова (Кацарова 1970:
436), давайки примера на село Вресово. В дейности по подготовката на празника
са въвлечени всички членове на селската общност – майки, сестри, моми и ергени.
Познанията и уменията на участниците в маскарадните игри се предават и до днес
само устно. Те се добиват по време на неформалното обучение и се предават от
по-възрастните поколения на по-младите. На същия принцип, чрез наблюдение с
участие, се предават и знанията за изработката на маските както за обичая Сурова,
така и при другите локални варианти на маскарадните игри в България.
** *
Включването в системи за вписване (национални и световни) на елементи
на нематериалното културно наследство (в случая маскараден обичай) не само
повишава осведомеността на обществото, но и увеличава стойността и значи347

мостта му в представите на самите носители на това наследство. Съществена
е и ролята на изследователите в тези процеси, които проучват елементите на
нематериалното културно наследство, разширяват възможностите за тяхната
видимост в обществото, извършват дейности, свързани с подготовката на кандидатурите на елементите за вписвания в различните листи.
В примера с обичая Сурова в Пернишко се отчитат висока степен на видимост на практикувания елемент в обществото, висока степен на самочувствие и
осъзнаване значимостта на собствената културна практика сред носителите на
маскарадната традиция. Вписването на сурвакарските игри в националната и
световната листа на нематериалното културно наследство безспорно допринесе за засилване на тези тенденции сред участниците в маскарада в Пернишко.
Това са фактори, които играят важна роля при формирането на локалната/регионалната идентичност и които имат връзка с процесите, рефлектиращи върху
конструирането на националната идентичност в съвременността.
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СЪХРАНЯВАНЕ И ОБЖИВЯВАНЕ
НА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА
Културни инициативи в с. Долен, Западни Родопи
Ирина Аргирова

Ключови думи: традиционна архитектура, съхраняване, обживяване, нематериално културно наследство, дух на мястото, Западни Родопи,
Долен

Традиционна архитектура. Духът на мястото
Какво представлява архитектурната среда? Традиционната постройка,
независимо къде е разположена – в града, селото, махалата, заедно с околното
пространство оформя архитектурна среда, която е съобразена с контекста на
мястото и е в хармония с него. Този синтез е израз на връзката на материалното с нематериалното културно наследство, както и с природните дадености. Архитектурното наследство в България датира от различни исторически
периоди, като по този начин се обуславят богато културно разнообразие и
напластяване. Обект на настоящата статия са традиционната архитектура от
XVIII – XIX век в с. Долен, Западните Родопи (сн. 1), и нейното съхраняване
и обживяване. В България разнообразният релеф, съставен от низини и равнини, многобройни планински масиви, излаз към Черно море, играе важна роля
при оформянето на спецификата на традиционното жилищно строителство
в съответните области. Както видът на използваните материали за строеж,
така и типологията на жилището зависят от географското разположение на
селото. Спрямо природно-географските фактори според арх. Стефан Стамов
различаваме „планинска, равнинна и крайморска къща“ (Стамов 1989). За
с. Долен, община Сатовча, е характерна планинската къща. Основните материали, с които майсторите строят възрожденските къщи, са дървото, камъкът и глината. Село Долен е един от архитектурно-историческите резервати в
България1, като специфичното тук е, че е съхранен „духът на мястото“2, което
означава, че традиционните къщи са в хармония с природата и разкриват бита
на местното население, което в миналото се е занимавало основно с търговия.
1
С разпореждане на МС № 89 от 02.09.1977 г. за обявяване на с. Ковачевица и
с. Долен за исторически и архитектурни резервати вж. Държавен вестник, 1977, № 73.
2
Понятието „дух на мястото“ се обяснява детайлно в документа: Квебекская декларация по сохранению духа места, ИКОМОС, 2008 г., Переосмысление дух места, т. 1 –
http://icomos-spb.ru/component/joomdoc/2008_ .pdf/download
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Сн. 1. Архитектурно-исторически резерват с. Долен, Западни Родопи,
сн. Ирина Аргирова, 2015 г.

„Доленските къщи отразяват един сравнително късен етап от българската селска архитектура, когато животът „излиза на улицата“. Строени са в периода
от 1830-а до 1930 г. от майстори на обособилата се вече строителна школа по
р. Места, чийто център е Ковачевица“ (Николова, Генов 2008: 351). В днешно
време се наблюдават трудности при обживяването на българските архитектурно-исторически резервати и традиционни къщи по селата. Един от основните
проблеми е тяхното обезлюдяване вследствие на миграцията на населението
към градовете или извън страната. Но чрез поредица от културни инициативи в с. Долен – музикални и театрални фестивали, архитектурни студентски
практики и художествени пленери, от 2015 г. досега резерватът се обживява с
различни по възраст и професия посетители. В рамките на тези инициативи
се достига и до местната общност. Целта е нейните представители да съумеят
да разпознаят като значимо и важно за своята локална културна специфика
наследеното от техните предци, да се създаде у тях рефлекс за съхранение на
традиционния облик на архитектурната среда. Това е възможно чрез непосредствена връзка с местни майстори, които употребяват естествени строителни материали, владеят и поддържат традиционни знания и умения. Те са
носителите на традиционните строителни практики, които са важна част от
нематериалното културно наследство.
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Село Долен, Западни Родопи
Село Долен е разположено на 26 км от гр. Гоце Делчев и на 9 км от
с. Сатовча (сн. 2). Днес то пази уюта на историко-географската област Чеч, като
със своите около седемдесет къщи от Възраждането е обявено за архитектурноисторически резерват през 1977 г. Този район е изключително повлиян от редица политически, религиозни, икономически, демографски, социални и други
процеси, за които имаме сведения от края на XVI и началото на XVII в. Днес основната част от местната общност са българи мохамедани. Предания разказват,
че селото е основано от бегълци от съседни малки села и разпръснати колиби,
които са се заселили в обрасъл от широколистни гори дол, скрит от засилените набези на османската войска. Оттук идва и името на селото (Николова,
Генов 2008: 351–352). Според Тодор Шишков: „Няколко са опорните точки в
мирогледа на родопското население, които определят мястото като подходящо
или „добро“ за заселване. Според народните представи доброто селищно място трябва да бъде на припек... Второто изискване е мястото да бъде на завет“.
„Характеристиките на слънцето – „светло“, „топло“, и неговата връзка с живота
и плодородието имат съществено отношение към избора на ново селищно място“ (Николов 1994: 56). Тук ясно може да се забележи връзката между слънцето
и селището и значимостта на слънцето за селището, тъй както огънят е съществен за къщата. А огън съществува, когато се обитава традиционната постройка.
Хората вярват, че „всяко село има по един стопанин“ (Георгиева 1983: 170) и за
да са в хармония мястото и населението, се почита този пазител чрез провеждане на събития и курбани. Аналогията между селището – празниците, и къщата
– огнището, показва важността на обживяването на архитектурната среда.

Сн. 2. Хармония, сн. Иван Колев, 2015 г.
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Специфика на къщите в с. Долен –
материално и нематериално наследство
Къщите в с. Долен са обикновено на два или три ката и са каменни (сн. 3).
Външните стени не затварят напълно долния етаж – в т.нар. подник (обор, дам)
се помещавал селскостопанският инвентар. На сушинката са се складирали
дървата за горене и фуражът за добитъка. По скала (стръмна стълба) се влиза в
широко преддверие – потон, което обикновено гледа към улицата. То представлява голям чардак, който се използва за работно помещение, а в летните дни
– за гостна. От потона се влиза в стаите и килера. В кухнята е пещта, а до нея
е водникът, където се мият съдовете, с полици за тяхното подреждане. Стаите
имат огнище срещу вратата и вграден шкаф – мусандра. Интериорът на родопската къща е скромен, но външната архитектура е много изразителна. За това
допринасят строгото каменно приземие, измазаните в бяло фасади, издадените
напред и подпрени с профилирани и извити конзоли обеми на етажа, стройните
комини и покритите с тикли (каменни плочи) покриви. Характерни за родопските къщи са единството и хармонията им с природната среда. Стръмните и
раздвижени терени, на които са застроени, създават условия за изграждане на
динамични жилищни структури с високи каменни приземия и етажи с големи
потони (чардаци), ориентирани на юг (Стамов 1989: 69–70).

Сн. 3. Върбановата къща, сн. Ирина Аргирова, 2015 г.
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През 70-те години на ХХ в. са се провели експедиции от специалисти (архитекти, инженери) на НИПК (сега НИНКН) за проучване на културното наследство в Чеч и са се събрали много данни за майсторите строители от селото – Иван Грозданов, Димитър Джамбазов, Илия Починов, Костадин Пулев,
Илия Фильов и др. (Николова, Генов 2008: 353). Ограничените възможности
за прехрана и земеделски поминък при по-суровите климатични условия били
причина значителна част от населението на Родопския край да се препитава
с т.нар. дюлгерлък. Благодарение на добрите умения, които притежавали родопските дюлгери, те били търсени и извън Родопите и стигали до Мала Азия,
Македония, Сърбия и Румъния. Важно е да се подчертае, че родопските дюлгери не са били само майстори зидари, те всестранно са развивали знанията
и уменията си и са работили с камък, дърво и глина. „На тая енциклопедичност родопският дюлгерин се научава още от дете-чираче“ (Стоянов 1964: 23).
Докъм 70-те години на ХХ в. в с. Долен е била жива традицията за предаване на
старите знания и умения в областта на строителните практики между поколенията. При това трансмисията тогава се е осъществявала по диахронен път при
непосредствен контакт и по линията майстор – калфа – чирак. След този период
обучението и усвояването на традиционните умения затихват и дори се прекъсват поради индустриализацията и навлизането на новите строителни материали
и типовото строителство.
Обживяване на архитектурната
среда в настоящето

Сн. 4. Веселин Митев, дърворезбар
и музикант, сн. Дарина Христова,
2016 г.
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Въпреки осезаемото обезлюдяване на
селата през последните години Долен се
радва на новодошлите жители и собственици, които провокират случването на културни събития и са радетели за опазване
на културното наследство. Един от тях –
дърворезбарят Веселин Митев (сн. 4), заедно със съпругата си се заселва и създава
дом изцяло от естествени материали. През
2015 г. заедно с група приятели решават
да организират мащабен културно-музикален фестивал Transfiguration, като с усилен
доброволен труд се създава уникален амфитеатър от камък със сцена, изградена от
дървена конструкция и предназначена за
предстоящите събития. Покрай подготовката за фестивала група архитекти, от която съм част, бяхме привлечени да изследваме с. Долен и открихме местния майстор

Сн. 5. Майстор Мутьо, редене на покривни каменни плочи (тикли),
сн. Иван Колев, 2015 г.

Мутьо (сн. 5), който умее да покрива къщите с тикли (каменни плочи), което е
много характерно за родопската планинска къща. Плочите се нареждат по диагонал, при което се осигуряват по-добро оттичане на водата и по-добра стабилност. Все по-малко майстори, които са съхранили традиционните строителни
практики, могат да бъдат открити. Като архитекти забелязахме, че тези знания
и умения не се предават, и решихме да организираме студентски работилници с
лекционна и практическа част и да привлечем млади хора в селото, за да се учат
от местния майстор каменар и от дърворезбаря Веселин Митев, бивш възпитаник на НГПИ „Тревненска школа“.
Сдружение „Мещра“
Така се зароди сдружението „Мещра“ – традиционни знания и занаяти“3,
от което съм част. Основна цел са създаването и развиването на алтернативни
форми на обучение (неформално образование) и предаване на традиционни
знания и умения. Екипът на сдружението, съставен от архитекти и инжене-

3

За повече информация за сдружение „Мещра“: http://meshtrango.com/
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ри, вярва в огромното значение
на обединението на теория и
практика при обучението, което
провежда, както и в силата на доброволчеството. Следват няколко
работилници в с. Долен – лятна и
есенна работилница през 2015 г.,
за довършителни работи по амфитеатъра и сцената – калдъръм,
каменна зидария, дърворезба;
лекционна част и запознаване на
участниците с предишни изследователи на архитектурния резерват от НИНКН. През август
2015 г. се проведе фестивалът
Transfiguration, който провокира
и развълнува местното население, привличайки много гости,
които се наслаждаваха освен на
музикалните концерти, на които
се представяха съвременни артиСн. 6. Лятна практика на УАСГ съвместно
сти и фолклорни изпълнители –
със сдружение „Мещра“,
песни „на високо“ или двуглас от
сн. Борис Стоименов, 2016 г.
Долен и Сатовча, така и на разнообразни работилници – керамика,
текстил, архитектурни разходки, дискусии и т.н. Силно впечатление ни направи, че съвременната културна инициатива подкани бабите от с. Долен да сготвят местни ястия за участниците и посетителите на фестивала. „Представяне
на разнородни проявления на съвременното изкуството е една от основните
цели на организаторите на Transfiguration Festival, поради което го определят
и като мултижанров. По време на богатата фестивална програма гостоприемните жители на Долен буквално отварят къщите, дворовете и плевните си за
лекции, презентации, ателиета по традиционни занаяти (керамика, коване, тъкане) и творчески работилници, в които посетителите на фестивала могат да
вземат участие.“4
През 2016 и 2017 г. сдружение „Мещра“ в партньорство с УАСГ проведе
лятна практика по опазване на културното наследство за студенти от катедра

4

html
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https://www.spisanie8.bg/нови%-D0и/събития/3625-нов-амфитеатър-в-село-долен.

Сн. 7. Фестивал Zenith Fusion, сн. Мирелла Кафкова, 2016 г.

„История и теория на архитектурата“ (сн. 6). Участниците извършиха документиране на традиционни къщи, практическо обучение от местни майстори по
дърворезба, изработване на плетове от леска и на глинени мазилки, както и на
традиционна настилка – калдъръм.
През 2016 г. се състоя Zenith Fusion Festival, на който отново се съчетаха традиции и съвременност в музиката и се проведоха съпътстващи събития
– архитектурни разходки, беседи и дискусии за опазването на културното наследство. Сдружение „Мещра“ (сн. 7) и т.нар. Организация „Амфитеатър село
Долен“ и до днес организират културни събития: програма Dolen summer art
(акустични концерти, кино прожекции, театрални представления, ателиета по
живопис, детски работилници) (2017 и 2018 г.); пленер за художници и музиканти „Родина на кръстопът“ (2019 г.). Арт събитието събира български творци
от цял свят и във времето прерасна от пленер за местни художници в Банат
(Румъния) в международен фюжън арт фестивал. „Целта ни е през целия летен
сезон в село Долен да се случват много събития, които да привличат повече
хора тук“, разяснява местният жител и археолог Михаил Ваклинов5.

5
http://bnr.bg/post/101154962/selo-dolen-vrashta-vremeto-nazad-i-dava-krile-nabadeshteto
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Обобщение
Както се вижда от примерите, провеждането на празници и културни събития в дадена архитектурна среда благоприятства за нейното обживяване. За
да се съхрани материалното културно наследство, е необходимо то да се поддържа и опазва чрез уменията и знанията на майстори, които са носители на
традиционни строителни практики. По този начин ще се запази „духът на мястото“. Отговорност за това имат собствениците на традиционни къщи. Именно
провеждането на фестивалите в архитектурния резерват провокира местното
население да оцени това, което притежава, и да има желанието да съхрани традиционния облик на домовете си. Важни са личното отношение и оценка към
наследството – материално и нематериално, за да се запази връзката между тях.
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Preservation and Vitalization of Architectural Environment
Cultural Initiatives in the Village of Dolen, Western Rhodope Mountains

Irina Argirova
Summary: The village of Dolen, Western Rhodopi Mountains, which is one of
the Bulgarian historical and architectural reserves, has preserved its „spirit of place“,
characteristic for its traditional architecture in harmony with the nature and with the
local population and there has been preserved the history of the village. The text will
reveal how by means of a series of cultural initiatives (music and theater festivals,
architectural student workshops and field studies) provoked by some of the newcomers
to the village, the reserve has become since 2015 a lively place with visitors of different
ages and professions. This provokes the owners of traditional houses to appreciate and
maintain them using the knowledge and skills of craftsmen. In addition, some of the
abandoned houses have been purchased and are already inhabited by the new owners
who participate in the cultural initiatives. The knowledge and skills related to traditional
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building practices will be considered as one of the main elements of the intangible
cultural heritage. The implementation and the transmission of the knowledge and the
skills will enhance the preservation of the traditional architecture and more people will
be attracted to live in the environment by participating in diverse annual events.
Keywords: traditional architecture, preservation, habitation, intangible cultural
heritage, genius loci, Western Rhodopi, Dolen
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