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Координационна среща в подкрепа на опазването на
украинското нематериално културно наследство –
18 март 2022 г.
Coordination meeting in support of the safeguarding of Ukrainian
intangible cultural heritage – 18 March 2022
Обобщителен документ / Summary Document
Въведение
Настоящият документ представлява обобщение
на дискусиите и събраната информация от координационната среща в подкрепа на опазването на украинското нематериално културно наследство, организирана
онлайн от Отдел „Живо наследство“ на ЮНЕСКО на 18
март 2022 г. (за дневния ред на срещата вж. Документ
LHE/22/Meeting/1). Срещата се проведе в съответствие
с оперативните принципи и модалности за опазване на
нематериалното културно наследство при извънредни ситуации, съдържащи се в Конвенцията от 2003 г.
за опазване на нематериалното културно наследство,
които предоставят насоки за държавите – страни по
Конвенцията и националните/международните заинтересовани институции как най-добре да осигурят
ефективното ангажиране и опазване на нематериалното културно наследство в контекста на различни
видове извънредни ситуации (вж. писмото покана от
15 март 2022 г.).
Срещата събра представители на над 40 заинтересовани институции (вж. списъка на участниците –
документ LHE/22/Meeting/2) от Украйна и съседните �
държави, приютили украински бежанци (Унгария, Молдова, Полша, Румъния и Словакия), за да обсъдят как найдобре да подкрепят опазването на живото наследство
на Украйна в сегашната криза.
Представената в настоящия документ информация, която е моментна снимка на обстановката към 18
март 2022 г., бе събрана, както по време на срещата,
така и от писмени свидетелства, представени преди
провеждането � в отговор на запитванията на ЮНЕСКО
относно ситуацията с живото наследство на Украйна,
нуждите на общностите от спешно опазване и текущите инициативи в областта на живото наследство.
Това включваше послание от членове на караитската
общност в Мелитопол (окупиран град) относно постоянството, с което опазват живото се наследство.
В следващия раздел е представено обобщение на
дискусиите, проведени на срещата, и отговорите на
зададените въпроси, които са организирани в три части:
Подраздел A: Оценка на спешните нужди от опаз-
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Introduction
This document presents a summary of the discussions
and information gathered from the coordination meeting in
support of the safeguarding of Ukrainian intangible cultural
heritage, organized online by UNESCO’s Living Heritage Entity
on 18 March 2022 (see the agenda of the meeting: document
LHE/22/Meeting/1). The meeting took place with reference
to the Operational principles and modalities for safeguarding
intangible cultural heritage in emergencies of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, which provide guidance to States Parties and national/international stakeholders on how best to ensure that intangible
cultural heritage is most effectively engaged and safeguarded
in the context of various types of emergencies (see the invitation letter of 15 March 2022).
The meeting brought together more than 40 stakeholders (see the list of participants; document LHE/22/Meeting/2)
from Ukraine and neighbouring countries hosting Ukrainian
refugees (Hungary, Moldova, Poland, Romania and Slovakia)
to discuss how best to support Ukrainian living heritage safeguarding in the current crisis.
The information presented in this document, which is a
snapshot as of 18 March 2022, was collected both during the
meeting and through the written contributions made prior to
the meeting in response to UNESCO’s request to respond to
questions on the situation of living heritage in Ukraine, urgent
safeguarding needs for communities and ongoing initiatives in
the field of living heritage. This included a message from Karaite
community members from Melitopol (occupied city) on their
perseverance to safeguarding their living heritage.
Summary of discussions
The following section provides a summary of the discussions from the meeting and the responses to the questions circulated organized around three parts:
Section A: Assessment of urgent needs for safeguarding
the living heritage of communities, groups and individuals affected by the crisis;
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ване на живото наследство на общности, групи и отделни лица, засегнати от кризата;
Подраздел B: Мониторинг на текущи и планирани
дейности за опазване на нематериалното наследство
в Украйна и съседните страни, и
Подраздел C: Приоритетни области за бъдещи
действия на ЮНЕСКО в подкрепа на опазването на живото наследство в Украйна и съседните държави.
A. Оценка на спешните нужди от опазване на живото наследство
В допълнение към неотложните грижи за безопасността и сигурността на човешките общности в Украйна, бяха очертани следните области, изискващи непосредствено внимание:
Укрепване на мрежите от хора, носители на живо
наследство в Украйна.
Да се укрепят мрежите, свързващи останалите в
страната носители на живо наследство и тези, които го практикуват, като се работи за разширяване
и поддръжка на наличните (онлайн) платформи между
основните заинтересовани институции, свързани с
нематериалното културно наследство, за укрепване
споделянето на информация и опит (вж. доклада от Украйна в Подраздел В).
Да се облекчат административните и бюрократични процедури за признаване на елементи на живото наследство в национален и международен план, като
се обръща особено внимание на елементи, общи за цяла
Украйна, които могат да служат като свързващо звено
между различни общности в страната.
Спешни действия по опазване
Да се идентифицират носителите на живи наследства, като им се предостави закрила, особено в най-засегнатите от военни действия райони, да се оцени
степента на нарушаване на живото наследство и техните нужди. В това отношение Националният регистър
предоставя подробности относно носителите и може
да бъде полезен източник на информация. Членовете на
професионалните задруги на майсторите на народни занаяти също трябва да получат закрила. Посочено бе, че
носители на нематериално културно наследство може
да бъдат освободени от задължителна наборна служба.
Да се гарантират съответните права на интелектуална собственост при надеждното и безопасно архивиране на наследството (с методическата помощ от
ЮНЕСКО) в сътрудничество с общностите, учените
изследователи, музеите и научните институти. Посочени бяха и цифровите методи на опазване на нематериалното културно наследство като важна стратегия.
Нужди по отношение на бежанци и разселени лица
Да се идентифицират носители на живи наследства
и тези, които го практикуват, и вече влезли в приемащите държави като бежанци. Представители на някои
държави говориха за нуждата от партньорство с украинска институция или неправителствена организация,
за да се влезе в контакт със засегнатите общности от-
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Section B: Monitoring of ongoing and planned initiatives
for safeguarding living heritage in Ukraine and neighbouring
countries, and
Section C: Priority areas for future actions for UNESCO
to support the safeguarding of living heritage in Ukraine and
neighbouring countries.
A. Assessment of urgent needs for safeguarding living heritage
Beyond urgent concerns for the safety and security of communities in Ukraine, the following areas were highlighted as
requiring immediate attention:
Strengthening networks of living heritage bearers in
Ukraine
To strengthen networks among bearers and practitioners
remaining in the country, which could be through the extension and support to existing (online) platforms between key
stakeholders of intangible cultural heritage to strengthen information and experience sharing (see the report from Ukraine
under Section B).
To reduce the administrative and bureaucratic procedures
for recognizing elements of living heritage nationally and internationally, with particular attention to elements that are shared
across Ukraine and could serve to unite different communities
in the country.
Urgent safeguarding actions
To identify and protect bearers particularly in regions most
affected by military actions, to assess the level of disruptions to
their living heritage and their needs. In this regard, the National Inventory provides details on bearers and could be a useful
source of information. Members of professional unions of masters of folk crafts should also be protected. It was mentioned
that bearers could be made exempt from army conscription.
To guarantee associated intellectual property rights when
archiving living heritage securely and safely (with assistance
from UNESCO on the methodology) in cooperation with communities, researchers, museums and scientific institutions. Digital ways of safeguarding intangible cultural heritage was also
highlighted as an important strategy.
Needs for refugees and displaced persons
To identify bearers and practitioners who have entered
host countries as refugees. Some countries spoke of the need
to partner with a Ukrainian institution or non-governmental
organization to reach out to the affected communities about
their safeguarding needs.
To give opportunities to bearers and practitioners displaced
by the conflict to enact and transmit their intangible cultural
heritage in the host countries. This could be through the provision of the materials, tools and spaces needed to practice
their intangible cultural heritage, in cooperation for example
with museums.
B. Monitoring ongoing and planned initiatives for safeguard-
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носно техните нужди от опазване на живи наследства.
Да се предоставят възможности на носителите и
практикуващите живи наследства – разселени в резултат от конфликта, да упражняват и предават своето
нематериално културно наследство в приемащите държави. Това може да се осъществи чрез предоставяне на
необходимите материали, инструменти и пространства за практикуване на нематериалното културно
наследство в сътрудничество, например, с музеи.
B. Мониторинг на текущи и планирани дейности за
опазване на нематериалното наследство
По отношение на мониторинга и координирането
на усилията за опазване на нематериално наследство,
срещата послужи и като възможност за споделяне на
информация относно текущите и планирани инициативи, провеждащи се сред групите от бежанци и разселени лица в Украйна и в съседните държави.
Украйна
В Украйна национална работна група, създадена през
2021 г. по линия на механизма за периодично докладване
по изпълнението на Конвенцията от 2003 г., е мобилизирана да извършва мониторинг и анализ на ситуацията
с нематериалното културно наследство, включително
регистрираните елементи, независимо дали са включени в национални или в международни регистри (информация за 33 нови елемента, събрана и подадена към Министерството на културата за включване в Националния
регистър, който понастоящем съдържа 26 елемента).
В момента се създава онлайн платформа за споделяне на
информация, като тази инициатива включва обществени и неправителствени организации, в това число:
Център за развитие „Демокрация чрез култура“, Национална задруга на майсторите на фолклорно изкуство на
Украйна, Национална академия на изкуствата на Украйна,
Украински център за културни изследвания, НПО „Културен диалог“, НПО „Жива култура“, НПО „Джамаат“, Одески областен център за украинска култура, Факултет
по история и философия на Националния университет
„Мечников“ – Одеса и Областен научно-методически
център за култура и изкуства на Буковина.
Неправителствените организации остават активни в страната, като са инициирали действия за
посрещане на спешните нужди от опазване на живите
наследства. Така например, акредитираната НПО „Демокрация чрез култура“ предприе дейности с партньорски
организации за разработване на планове за опазване на
нематериално културно наследство, изложено на особено сериозен риск, включително това на караитската и
кролевецката общности.
В допълнение, съвместно с Националната задруга на
майсторите на фолклорно изкуство на Украйна, Националната академия на изкуствата на Украйна, НПО „Културен диалог“ и Украинския център за културни изследвания, тя планира организирането на серия от срещи с
общностите за съгласуване на следващите стъпки. В
допълнение, лицата за контакти по елементите, впи-
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ing living heritage
In terms of monitoring and coordinating safeguarding efforts, the meeting also served as an opportunity to share information on ongoing and planned initiatives taking place in
Ukraine and neighbouring countries among refugee and displaced populations.
Ukraine
In Ukraine, a national working group, which was established in 2021 through the periodic reporting exercise of the
2003 Convention, has been mobilized to monitor and analyze
the situation for intangible cultural heritage, including inventoried elements, regardless of whether they are included in
the national or regional inventories (information on 33 new elements gathered and submitted to the Ministry of Culture for
inclusion in the National Inventory, which currently includes 26
elements). The online platform for sharing information is being
established and this initiative includes public and non-governmental organizations, including the Development Centre “Democracy through Culture”, National Union of Folk-Art Masters of
Ukraine, National Academy of Arts of Ukraine, Ukrainian Center
for Cultural Studies, NGO “Cultural Dialogue”, NGO “Living Culture”, NGO “Djamaat”, Odesa Regional Center for Ukrainian Culture, Historic and Philosophical Faculty of National Mechnikov
University of Odesa, and the Bukovyna Regional Scientific and
Methodological Center of Culture and Arts.
Non-governmental organizations remain active in the
country and have initiated some actions to address urgent
safeguarding needs. For instance, the accredited NGO “Democracy through Culture” has launched activities with partners
to develop safeguarding plans for intangible cultural heritage
particularly at risk, including in the Karaite and Krolevets communities. In addition, jointly with the National Union of Folk-Art
Masters of Ukraine, the National Academy of Arts of Ukraine,
NGO “Cultural Dialogue” and the Ukrainian Center for Cultural
Studies, the NGO is planning to organize a set of meetings with
communities to coordinate next steps. In addition, focal points
for elements inscribed on the 2003 Convention explained that
they were maintaining frequent contact with the bearers of
these elements to monitor the situation.
Hungary
In Hungary, several organizations are trying to connect with
Ukrainian communities through various channels. For example,
the Hungarian Heritage House and the Capital Circus Budapest
have been closely following the situation of affected Ukrainian communities. In addition to accommodating families, the
Hungarian Heritage House organizes cultural programmes for
refugees (handicrafts, dance house) at its headquarters. The
Capital Circus of Budapest hosted 100 artists aged 5-17 from
artist schools in Kiev and Kharkov. In addition to providing accommodation and care, they also offer education and training
opportunities and provide the space for young people to prac-
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сани в списъците по Конвенцията от 2003 г., обясниха,
че поддържат чести контакти с носителите на тези
елементи за наблюдаване на ситуацията.
Унгария
В Унгария няколко организации се опитват да свържат помежду им украинските общности, използвайки
различни канали на комуникация. Така например, Домът
на унгарското наследство и Столичният цирк – Будапеща наблюдават отблизо ситуацията на засегнатите
украински общности. В допълнение към настаняването
на семейства, Домът на унгарското наследство организира в сградата си културни програми за бежанци (фолклорни занаяти, дом на танците). Столичният цирк –
Будапеща осигури подслон на 100 артисти на възраст
5-17 години от Киев и Харков. В допълнение към предоставянето на подслон и грижи, тези организации предлагат възможности за образование и обучение, както и
помещения, в които младите хора да упражняват културното си наследство.
Системата от музеи в Унгария също е мобилизирана, за да спомага за опазването на украинските архиви и
колекции и да създава културни програми за засегнатите семейства. Някои музеи поддържат преки контакти
с партньорски институции в Украйна, предоставяйки
професионална помощ за спасяване на колекциите им,
някои от които се отнасят към живото наследство.
Унгарският музей на открито планира стартиране на
музейно-образователна програма за прилагане на програми с преживявания за деца бежанци, насочени основно
към преодоляване на травми, упражняване на културни
дейности и осведоменост за важността на собственото културно наследство.
Наличните бази данни също са мобилизирани за повишаване на осведомеността и осмислянето на нематериалното културно наследство на Украйна. Например,
проектът „Полифония“ представлява цифров архив за
изследване, опазване и представяне на живия музикален
фолклор на украинските села. Такива цифрови архиви не
просто предлагат ценен източник на информация за
украинското живо наследство; те могат да се използват и за привличане на младото поколение към такива
музикални форми, които изграждат чувство на солидарност и взаимно уважение между украинските бежанци
и приемащото общество. Проектът „Полифония“ понастоящем предлага безопасно пространство в облака,
където експерти и носители да качат своите архиви, за
да ги опазят от евентуално увреждане и унищожение.
Молдова
Участниците от Молдова изтъкнаха ролята, която музеите биха могли да играят във взаимодействие
с украинските бежанци. Понастоящем културни институции организират безплатни дейности за украински
бежанци. Биха могли, например, да се организират онлайн
семинари по конкретни теми като традиционни занаяти с украински бежанци в Молдова, носители и практикуващи живи наследства. За пример бяха спомена-

Домът на Генрих Янсен, Орикив - https://ui.org.ua/en/postcard/
house-of-heinrich-jantzen/ © Сн.: Украински институт
House of Heinrich Jantzen, Orikhiv - https://ui.org.ua/en/postcard/
house-of-heinrich-jantzen/ © Photo: Ukrainian Institute

tice their cultural heritage.
The Hungarian Museum system is also being mobilized to
help protect Ukrainian archives and collections and establish
cultural programmes for affected families. Some museums
have been in direct contact with their partner institutions in
Ukraine, providing professional assistance in saving their collections, some of which relating to living heritage. The Hungarian Open Air Museum plans to launch a museum educational training programme for the implementation of experience
programs for refugee children, focusing on the processing of
traumas, the practice of cultural activities and the awareness
of the importance of one’s own cultural heritage.
Existing databases are also being mobilized to promote
awareness and appreciation of intangible cultural heritage from
Ukraine. For instance, the Polyphony Project is a digital archive
exploring, safeguarding and presenting the living musical folklore of Ukrainian villages. Such digital archives not only offer a
valuable source of information on Ukrainian living heritage, but
can be used to engage younger generations in these musical
forms and build a sense of solidarity and mutual respect among
the Ukrainian refugees and host society. The Polyphony Project
currently offers safe cloud space for experts and bearers from
Ukraine to upload their archives and protect them from possible damage or destruction.
Moldova
Participants from Moldova highlighted the role that museums could play in collaborating with Ukrainian refugees.
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ти традициите за украсяването на великденски яйца,
доколкото това е културен елемент, споделян между
няколко държави от региона, който би спомогнал за изграждане на връзки между бежанците и приемащите
общности. Друг пример бе включването на украински
бежански общности в национални културни събития
като Фестивала на етническите групи, Националния
ден на традиционния костюм, Националния панаир на
килими и различни панаири на занаятите.
Националният етнографски и природонаучен музей
полага усилия за идентифициране на носители и практикуващи живи наследства, които са преминали държавната граница. Местни неправителствени организации,
осъществяващи съвместен проект с Министерството на културата, също биват насърчавани да разширят
проектната дейност към документиране на общности,
групи и отделни лица, пристигащи от Украйна.
Полша
Полша прие най-големия брой украински бежанци от
началото на конфликта, като основната загриженост,
изразена от участниците, бе необходимостта от подкрепа при пристигането им в приемащите държави. В
този смисъл живото наследство бе посочено като особено уместно средство за подпомагане на продължаващото обучение на децата на украинските бежанци по
начини, които укрепват културната им идентичност
и чувството им на принадлежност. В това отношение,
Полша изрази интерес да работи с ЮНЕСКО по подобни
програми в областта на живото наследство и образованието на деца бежанци. Повдигнат бе и въпросът за
лица без украинско гражданство, бягащи от конфликта,
като аспект, нуждаеш се от допълнително обмисляне.
Румъния
Участниците от Румъния поставиха ударение върху
инициативи около елементи на общото нематериално
културно наследство на Украйна, Румъния и Молдова. В
граничещите с Украйна области (Буковина и Марамуреш)
са стартирали инициативи за споделяне на общото нематериално културно наследство между двете държави:
Етнографският музей в Марамуреш организира изложба
на украински народни носии от областта, използвайки
експонати, вече присъстващи в неговата колекция, а
Културният център на окръг Сучава – основната институция, управляваща опазването на нематериалното културно наследство в област Буковина, организира работилница за украински бежанци по украсяване
на великденски яйца.
Украсяването на великденски яйца е елемент на нематериалното културно наследство, идентифициран
като общ за Румъния и Украйна и практикуван с особена настойчивост в областта Буковина от говорещи
украински румънци. В Румъния се извършват дейности
по документирането и вписването на традицията на
украсяване на великденски яйца в националния регистър
с оглед изготвяне на бъдещо общо досие за номиниране
на елемента за Представителния списък. Традициите на
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Cultural institutions are currently organizing free activities for
Ukrainian refugees. Online workshops with Ukrainian refugee
bearers and practitioners in Moldova could for instance be organized on specific topics such as traditional crafts. The example of traditions around decorating Easter eggs was mentioned
as this is a culture that is shared between several countries in
the region and could contribute to building connections between refugees and host communities. Another example was
the involvement of Ukrainian refugee communities in national
cultural events, such as The Festival of Ethnicities, The Days of
Ukrainian Culture, The National Day of the Traditional Costume,
The National Fair of the Carpet and Craftsmen Fairs.
The National Museum of Ethnography and Natural History
has been trying to identify bearers and practitioners who have
crossed the border. Local NGOs implementing a project with
the Ministry of Culture has also been encouraged to extend its
activity toward the documentation of communities, groups and
individuals from Ukraine.
Poland
Poland has received the largest number of Ukrainian refugees since the beginning of the conflict, and chief among the
concerns expressed by participants was the need to support
their arrival in the host countries. Living heritage was highlighted as particularly relevant in this sense to support the
continued learning of Ukrainian refugee children in ways that
reinforce their cultural identity and sense of belonging. In this
regard, Poland expressed interest to work with UNESCO on
such programmes in the field of living heritage and education
among refugee children. The issue of those without Ukrainian
citizenship who are also fleeing the conflict was also raised as
point that needed further reflection.
Romania
Participants from Romania emphasized initiatives around
common intangible cultural heritage elements in Ukraine, Romania and Moldova. In the regions bordering Ukraine (Bukovina and Maramures), initiatives have been launched intending
to share the common intangible cultural heritage between the
two countries: for example, a Maramures ethnographic museum organized an exhibition of the Ukrainian ethnic attire in Maramures using the artifacts already existing in their collection
and the Suceava County Cultural Centre (the main institution
that manages intangible cultural heritage safeguarding in the
Bukovina region) organized workshops on decorating Easter
eggs for Ukrainian refugees.
Decorating Easter eggs (Pysanky, in Ukrainian) was an intangible cultural heritage element identified as common to
both Romania and Ukraine, practiced especially in Bukovina
by Ukrainian-speaking Romanians. Documentation activities
are ongoing in Romania to register the tradition of decorating
Easter eggs in the national inventory with view towards a future multinational nomination file to the Representative List.
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украсяване на великденски яйца представляват символ
на надеждата и възраждането за нов живот, което би
могло да се превърне във важно послание на нематериалното културно наследство в сегашната криза. Нещо
повече, „Културата на приготвяне на украински борш“1
– понастоящем една забавена номинация от страна на
Украйна, бе посочена като елемент, носещ послание за
мир, спокойствие и общностна сплотеност за украинските бежанци в Румъния; в знак на благодарност, украинските бежанци приготвят своя традиционен борш
за румънските си домакини.
Словакия
В Словакия библиотеките и музеите из цялата
страна отварят врати за бежанци, като предоставят достъп до интернет на пълнолетни и безопасно
място за игри, учение и творческа дейност на деца бежанци. Планирани са и изложби за популяризиране на украинската култура в музеите, както бе направено и в
други държави от региона. Поддържат се текущи контакти между Министерството на образованието и
местните неправителствени организации за предприемане на съвместни действия в подкрепа на интеграцията на украинските деца в словашките училища чрез
тяхното живо наследство.
C. Приоритетни области на действие за опазване на
живото наследство
На базата на обратната информация, получена по
време на координационната среща, и първоначалната
оценка на нуждите, се очертаха следните приоритетни
области, където да се предприемат незабавни действия:
Идентифициране на носители и практикуващи
нематериално културно наследство, изложени на
риск (в съседни държави)
Идентифициране на нуждите на носителите на
живи наследства и общностите, които са разселени, въз
основа на проучване сред самите общности, което може
да се предприеме в съседните държави, за да се направи
оценка на ситуацията с нематериалното културно наследство и нуждите на общностите за неговото опазване. Тези оценки могат да се направят посредством
наличната мрежа от партньори и действащи лица по
линия на Конвенцията от 2003 г. – фасилитатори/обучители и акредитирани неправителствени организации,
както и чрез музеите. Подобни интервенции могат да
бъдат извършени и в самата Украйна след възстановя1
„Културата на приготвяне на украински борш“ е вписано
през юли 2022 г. в Списъка на нематериално културно
наследства в много висок риск/ ‘Culture of Ukrainian borscht
cooking’ as a case of extreme urgency - 5.EXT.COM, July 2022:
https://ich.unesco.org/en/USL/culture-of-ukrainian-borschtcooking-01852?USL=01852
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Traditions of decorating Easter eggs represent a symbol of
hope and resurrection, which could be an important message
that intangible cultural heritage could deliver in the current crisis. Moreover, ‘Culture of Ukrainian borscht cooking’1, which is
currently a backlog nomination for Ukraine, was highlighted as
an element that could bring a message of peace, comfort and
community for Ukrainian refugees in Romania; Ukrainian refugees are cooking their traditional borscht for their Romanian
hosts as a sign of gratefulness.
Slovakia
In Slovakia, libraries and museums all over the country are
opening their doors to refugees and providing internet access
for adults and safe environment for refugee children to play,
learn and do creative and artistic activities. Exhibitions are also
planned to promote Ukrainian culture within the museums as
was done in other countries in the region. Contact is ongoing
between the Ministry of Education and local non-governmental organizations to develop joint actions that could help support integration of Ukrainian refugee children in Slovak schools
with living heritage.
C. Priority areas of action for safeguarding living heritage
Based on the feedback received during the coordination
meeting and the initial assessment of needs, the following
may be considered as areas of immediate priority action to be
carried out.
Identifying intangible cultural heritage bearers and
practitioners at risk (in neighbouring countries)
Community-based needs identification of bearers and
communities who have been displaced could be undertaken
in neighbouring countries to assess the situation for intangible cultural heritage and the safeguarding needs of communities. These assessments could be implemented through the
2003 Convention’s existing network of partners and actors, such
as facilitators or accredited non-governmental organizations as
well as through museums. Similar intervention could be made
in Ukraine itself once the peace returns to assess the needs of
bearers and communities whose living heritage was disrupted.
Supporting inventorying and documentation of intangible cultural heritage disrupted by the conflict (in Ukraine)
National inventorying frameworks in Ukraine should be
strengthened to support the identification of intangible cultural
heritage that have been disrupted by the conflict. Information
1
„Culture of Ukrainian borscht cooking“ was inscribed in July
2022 on the List of Intangible Cultural Heritage at very high risk
/ ‘Culture of Ukrainian borscht cooking’ as a case of extreme
urgency - 5.EXT.COM, July 2022: https://ich.unesco.org/en/USL/
culture-of-ukrainian-borscht-cooking-01852?USL=01852
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ването на мира, за да се оценят нуждите на носителите и общностите, чието живо наследство е нарушено.
Подкрепа за регистрирането и документирането на нематериалното културно наследство, нарушено вследствие от конфликта
Националните рамки за съставяне на регистри в
Украйна трябва да бъдат подсилени, за да способстват
за идентифициране на нематериално културно наследство, нарушено от конфликта. Информацията следва да
се централизира и координира между основните партньори. Усилията за архивиране чрез цифровизация на съответните материали при съобразяване с опасенията
относно защита на интелектуалната собственост,
са важни в непосредствения времеви хоризонт с оглед
предотвратяване на по-нататъшното увреждане и
изгубване. За улесняване на процеса би могло да се създаде платформа за обмен между специалисти в Украйна
и извън страната. Трябва да се предприеме също и картиране и регистриране на елементи на нематериалното културно наследство на разселените общности
в съседните държави.
Приоритет за нас е потенциалната роля на живото наследство в подкрепа на съпротивителните сили и
възстановяването на украинските общности, разселени
вследствие на конфликта. По-конкретно бяха посочени
музеите и училищата като потенциални действащи
лица, които са в състояние да инициират съвместни
дейности с бежанските общности, свързани с тяхното
живо наследство. Нещо повече – укрепването на връзките между живото наследство и образованието би
могло да способства за обучението на украински деца и
младежи в училищата на приемащите държави.
Наличните материали от дейностите, проведени
в рамките на съвместния проект на ЮНЕСКО – ЕС „Ангажиране на младежта за приобщаваща и устойчива Европа“, биха могли да се адаптират към настоящия контекст, за да се ползват по-пълноценно от учителите,
които работят по приобщаването на деца бежанци.
Могат да се реализират също и инициативи на основата на споделено нематериално културно наследство
между държавите.
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should be centralized and coordinated between key partners.
Archiving efforts to digitize related materials, while respecting
intellectual property concerns, is important in the immediate
term to prevent future damages and loss. A platform for exchange between specialists in Ukraine and outside the country could be established to facilitate this process. Mapping and
inventorying of intangible cultural heritage elements among
displaced communities in neighbouring countries should also
be undertaken.
Drawing on living heritage to strengthen the resilience of
Ukrainian refugee communities (in neighbouring countries)
The potential role of living heritage to support the resilience and rehabilitation of refugee populations displaced by the
conflict is a priority. Museums and schools in particular were
identified as potential actors who could initiate activities related to living heritage with refugee communities. Furthermore,
strengthening the links between living heritage and education
could support the learning of Ukrainian children and youth in
schools of host countries. Existing materials from activities conducted under the EU-UNESCO project on ‘Engaging youth for
an inclusive and sustainable Europe’, such as the resource kit
for teachers, could be adapted to the current context to better
serve teachers integrating refugee children. Initiatives could
also be established based on shared intangible cultural heritage elements between countries.
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Културното наследство на Украйна под угрозата на
войната: поглед на емпатия от България
Cultural Heritage of Ukraine under War threat: a Glimpse of
Empathy from Bulgaria
Оксана Минаева, България / Oksana Minaeva, Bulgaria

Ужасяващото лице на войната в Украйна не спира да тревожи световната общност. На фона на
картини от Украйна на разрушени жилищни сгради
и заливащи ни кадри на избухващи снаряди, военни
машини в ход и оръдия, стрелящи в различни посоки, виждаме войници, които се прицелват сякаш в
зрителите. Това е повече е от възможностите за
съпреживяване на възприятията на хората, вече
свикнали като зрители с екшъните и военните
филми и компютърните игри. Появяващите се говорители на военните действия по официалните
канали на Руската федерация, с тон на счетоводно
изброяване на удари и брой засегнати обекти и лица,
може да се сравнят с кадрите, които се наблюдават
на украинските и световните телевизионни канали на тревожност и усилия да се спре тази гибелна
неоправдана военна агресия (ил. 1, ил. 2).
Лицето на войната като механизирана машина,
сееща смърт, има и друго измерение: това са лицата на обикновените хора – мъртви тела, доброволци, отчаяно борещи се с горящи сгради, измъкващи
пострадали хора, скупчени в убежища, едни с изгарящо очите страдание по загубилите близки, други бягащи, без да знаят какво ще се случи на следващия ден... На този фон до нас достигат, макар и
малко като информация, но заредени също с висока
емоционална стойност, сведения за едни други загуби, които засягат човешкия живот в неговата
сътворяваща и духовна същност – паметниците
на културното наследство.
Официалните сводки на Министерство на културата и информационната политика (МКИП) на
Украйна оповестява, че продължава да регистрира
руските военни престъпления срещу украинското
културно наследство. За съжаление, тенденция-

The horrifying face of war in Ukraine is a never-ending cause for concern to the global community. Against
the backdrop of residential buildings in Ukraine lying in
ruins and the continuously streaming footage of exploding shells, convoys of armored vehicles and heavy guns
firing in every direction, of soldiers stalking the enemy
in position or shooting at a target, the nerve-shattering,

Ил. 1: Карта, проследяваща военните действия на Руската
федерация срещу Украйна от 20 март 2022 г.
Ill. 1: Map tracking the military campaign of the Russian Federation
against Ukraine as of March 20, 2022.
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heart-wrenching close-ups of the horrors of war – all of
that overwhelms our powers of perception and empathy,
no matter how jaded we are to the lifelike special effects
of war movies and computer game trickery. The talking
heads of Russian military spokespeople reporting, stonefaced, on the numbers of air strikes carried out, of damaged buildings and human casualties sustained by the opposing side, are juxtaposed to the outpouring of genuine
concern and anxiety, the calls for an end to this disastrous,
totally unjustified military aggression shown on Ukrainian
and Western TV channels (Ill. 1 & 2). The image of war as
mechanized assembly line of death has another face or,
rather, many other faces: those of ordinary people, of the
dead bodies, of volunteers desperately struggling against
burning buildings or dragging out the wounded from under the rubble, of people huddled in shelters, some with a
searing agony in their eyes for their lost loved ones, others on the run, not knowing what tomorrow may bring…
Against the backdrop of all this we occasionally get evidence, basically informative yet charged with a high emotional content, of another kind of losses that affect human
life in its creative, spiritual essence: the loss of monuments
of the cultural heritage.

Ил. 2: Карта, проследяваща военните действия на Руската
федерация срещу Украйна от 25 юли 2022 г.
Ill. 2: Map tracking the military campaign of the Russian Federation
against Ukraine as of as of July 25, 2022.

та към унищожаване на културното наследство
не се е променила. Харковска област е претърпяла
най-големи щети. Регистрирани са 96 престъпления в региона, 79 от които в град Харков и околностите му. В Донецка област са документирани 75
престъпления, от които 53 в град Мариупол, 70
престъпления са записани в района на Киев, като
най-много – 44, има в Бучанска област. Също така
38 – в Черниговска, 26 – в Сумска, 25 – в Луганска,
11 – в Запорожска, 6 – в Житомирска, по 5 – в град
Киев и Херсонска област. В допълнение, 4 – в района
на Николаев, 3 – в района на Днепропетровск, 2 – в
района на Одеса и 1 – в района на Лвов.
Голяма част от щетите са от тежка степен по
данни на бюлетин от 27.05.2022 на МКИП, Украйна.
Специалистите проверяват и систематизират
получените данни и ги публикуват на специален
сайт: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. В бюлетин
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The official updates of the Ministry of Culture and Information Policy (MCIP) of Ukraine attest to its continuing efforts to keep track of Russia’s war crimes against the
Ukrainian cultural heritage. Regrettably, the tendency for
Russia to annihilate Ukraine’s heritage continues unabated. The biggest damages have been sustained in Harkiv
Oblast (region). A total of 96 crimes against the cultural
heritage have been registered in the region, of which 79
in the city of Harkiv itself. Another 75 such crimes have
been documented in Donetsk Oblast, of which 53 in the
city of Mariupol. The Kyiv Raion (district) has recorded 70
crimes against the cultural heritage, of which the most,
44, are in Bucha Oblast. Other affected oblasts include
Chernihiv, with 38 recorded crimes, Sumi, 28, Luhansk,
25, Zaporizhia, 11, and Kherson Oblast and the city of Kyiv
with 5 crimes each. In addition, 4 such crimes have been
recorded in the area around Mykolaiv, 3 in Dnipropetrovsk
raion, 2 in Odessa raion and 1 in the raion of Lviv. Most of
the damages are of the severest degree, according to an
MCIP bulletin of May 27, 2022. Experts verify and collate
the incoming data and post them on a designated website: https://culturecrimes.mkip.gov.ua. According to the
August 2, 2022, MCIP bulletin, the recorded crimes have
increased to 450 in all. Not all such crimes, however, ever
get recorded, although evidence about them overwhelms
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МКИП (Украйна) от 02.08.2022 престъпленията
вече са 450. Не всички престъпления обаче са регистрирани, сведения за тях пълнят социалните
мрежи и форуми (ил. 3).
Много скоро след началото на военните действия в Украйна, ЮНЕСКО проведе стъпки съобразно Хагската конвенция за защита на културната
собственост в случай на въоръжен конфликт от
1954 г. Първото предизвикателство е да се маркират паметниците на културното наследство със
синия щит – емблемата на Обединените нации, за
да се потвърди техният статут под защитата
на международното право, още повече, че и двете
страни са ратифицирали тази конвенция. До 1 август 2022 г. ЮНЕСКО потвърждава посегателства
върху 171 обекта – 74 религиозни, 13 музея, 33 исторически сгради, 24 сгради с културна дейност,
17 паметници, 8 библиотеки. ЮНЕСКО е включил 7
паметника от Украйна в Представителния списък,
включително Печорската лавра и катедралата св.
София в Киев, историческия център на Лвов и др.,
маркирани със синия щит. Други 17 са в разширен
списък поради опасност от разрушаване, заради
военните действия като историческия център
на Чернигив, праисторически археологически обект
„Каменната гробница“, историческия център на
Одеса, Астрономическата лаборатория на Николаев и др. (ил. 4).
Престъпните действия на окупаторите доведоха до частично разрушаване или пълно унищожаването на сгради, голяма част от които са
регистрирани като паметници на историята, архитектурата и градоустройството. Това са православни и католически църкви, протестантски
молитвени домове, джамии и комплекси на музеи и
природни резервати, културни центрове, театри
и библиотеки, и други ценни исторически сгради.
Известни са усилията на специалистите – музейни работници, изследователи, работещите в културните институции и обикновените жители на
градовете и селата, които им помагат, да запазят
предметите на изкуството, паметниците, архивите, книжното богатство в депа или да бъдат изнесени на сигурно място, тъй като вече сме свидетели на действия на ограбване в музея на Мариупол.
Но малко са сведенията за онези места, които
не могат да се предпазят като се опаковат, пренесат – както обичайните артефакти, излагани в

SUPPORT FOR UKRAINE

Ил. 3: Карта на регистрираните престъпения срещу
паметници на културното наследство от Министерството
на културата и информационната политика на Украйна от
22 август 2022 г.
Ill. 3: Map of recorded crimes against monuments of the cultural
heritage issued by the Ministry of Culture and Information Policy of
Ukraine, August 22, 2022.

the social media and online chatrooms.
Very soon after the start of the war in Ukraine, UNESCO
took action in accordance with the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict. The first challenge was to mark the existing monuments of the cultural heritage using the Blue
Shield, the UN logo, in order to affirm their protected status
under international law, moreover considering the fact that
both sides to the conflict are signatories of that Convention.
By August 1, 2022, UNESCO has confirmed that 171 such
protected sites had been violated: 74 places of worship,
13 museums, 33 historical buildings, 24 listed buildings of
cultural value, 17 monuments, and 8 libraries. Ukraine has
8 monuments on UNESCO’s World Heritage List, including the Pechersk Lavra and the Saint Sophia Cathedral in
Kyiv, the historic city center of Lviv and others, all marked
with the Blue Shield, with 17 others being part of the Extended List due to the threat of destruction as a result of
armed hostilities: the Chernihiv historic town center, the
Stone Grave (Kamyana Mohyla) prehistoric archaeological
site, the historic city center of Odessa, the Astronomical
Observatory at Mykolaiv, a.o. (Ill.4).
Criminal acts by the occupiers have caused the partial
or complete destruction of buildings, many of which are
listed as historical landmarks or monuments of architecture and urban planning. These are Orthodox or Catholic
churches, Protestant houses of worship, mosques, museum complexes and nature reserves, cultural centers,
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музеи, а са част от природния пейзаж и са обект на
постоянно разрушение – това са археологическите
обекти. Военните действия засягат и непознати
обекти, които могат да дадат нови археологически доказателства за миналите епохи. Един такъв
пример на случайно разкритие, за щастие, е довел
до съхранение на намерените находки, където войници, които копаели окопи около пристанището на
Одеса, са открили находки на антични амфори и са
ги предали в музея в Одеса. Но мястото не се съобщава и не се знае дали е възможен проучвателен
обход на място от специалисти (ил. 5).
Ето защо настоящите редове са посветени на
опасностите, на които са подложени именно такива обекти на културното наследство, защото
те по някакъв начин, макар и отдалечени като географски ширини от България, са свързани с нещо
много важно, а именно – историческата културна
памет, която те носят и която е много близка до
историческата памет и духовни ценности, въплътени в културната история на двата народа.
Краткият преглед на някои археологически обекти от Украйна, който ще бъде направен тук, засяга
само част от онези значими културни достижения
на миналото, които имат стойност и отношение
към интерпретацията на българската история и
култура и не претендира за обстойно и многосъдържателно изложение на проблематиката върху
хронологията и особеностите на историческото
развитие и културата на двете страни – Украйна и България.
Пример за едни от най-ранните типологически
сходства и културно-политически връзки между
днешните земи на Украйна и България дават скитското изкуство и изкуството на траките, и двата
културни ареала граничещи като „периферни“ на
античната култура, но участващи в историческия
културен обмен между Средиземноморието, Мала
Азия и Евразийските степи до Средна Азия и Китай.
Не може човек да остане безучастен, когато под
опасност са изложени едни от най-забележителните паметници на скитската култура в степното
Приднепровие – скитските царските погребения.
Например, едно от най-забележителните произведения на скитското изкуство е намерено в Товста
могила, близо до Покров между Кривой Рог и Днипропетровска област – това е златният пекторал
(нагръдник), открит от археолога Борис Мозолевский при разкопки в 1971 г., който днес е и емблема
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Ил. 4: Карта на паметниците на територията на Украйна,
включени в Представителния списък на ЮНЕСКО.
Ill. 4: Map of cultural monuments in Ukraine inscribed on the
UNESCO World List.

Ил. 5: Амфори, открити от войници при правене на окопи
край пристанището на Одеса.
Ill. 5: Amphorae unearthed by soldiers digging trenches near the
port of Odessa.

theaters and libraries and other valuable historical buildings. We are aware of the efforts of experts: museum
workers, researchers, employees of cultural institutions
and members of the public in the towns and villages who
have come to their assistance, to help preserving the works
of art, the monuments, archives, the wealth of books in
repositories, or to have all this carried to safety, since we
have already witnessed the looting and plunder of the
Museum of Mariupol. There is little evidence, however, of
the plight of those places that cannot be protected by being wrapped up and carried away like ordinary artefacts,
but are part of a natural landscape and as such are subjected to relentless destruction – namely, archaeological
sites. The armed hostilities also affect little known sites
that could potentially yield new archaeological evidence
about past ages; one example of such a fortuitous accidental discovery enabling the conservation of artefacts was
when soldiers digging trenches around the port of Odessa
unearthed some ancient amphoras and delivered them
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на Института по археология на Украинската академия на науките (ил. 7).
Други значими паметници са курган Солоха (намиращ се в Каменко-Днепровски район, близо до
Никопол, днес част от находките са в Ермитажа),

Ил. 7: Златен пекторал от Товста могила. Намира се в
Съкровищницата на Националния музей на историята на
Украйна (Скарбниця Національного музею історії України).
Сн.: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Pectoral_
from_Tovsta_Mohyla; https://goldenukr.com.ua/?page_id=2677,
19.09.2022.
Ill. 7: Gold pectoral from Tovsta Mohyla. Part of the treasuretrove of the National History Museum of Ukraine (Скарбниця
Національного музею історії України). Photo: Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/Golden_Pectoral_from_Tovsta_Mohyla;
https://goldenukr.com.ua/?page_id=2677, 19.09.2022.
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Ил. 6: Картата на скитските места в северния Черноморски
регион от Симеон Ненчев, 5 октомври 2021 г.
Ill. 6: Map of Scythian Burial Sites in the North Black Sea region
by Simeon Netchev published on 05 October 2021.

to the Odessa Museum. However, the location of the find
remains secret and it is unknown whether an exploratory
expedition by experts can be organized there (Ill.5). This is
why these pages are dedicated to the dangers facing such
elements of the cultural heritage because they, although
distant from Bulgaria in terms of geographic location, are
in their own way relevant to something very important: the
historic cultural memory they carry within themselves and
which is very similar to the historic memory and spiritual
values epitomized in the cultural history of both our peoples. Far from claiming to be a thorough and exhaustive
exposé of the chronology and peculiarities of the historical and cultural development of the two nations, Bulgaria
and Ukraine, the brief review of some archaeological sites
in Ukraine presented below concerns only part of those
significant cultural achievements of value that relate to
the interpretation of Bulgarian history.
One of the earliest examples of the typological similarities and the cultural and historic links between the
lands of present-day Bulgaria and Ukraine are the Scythian, resp. Thracian art heritages, both cultural areas being
considered as part of the ‘periphery’ of ancient culture,
yet playing a role in the cultural exchange between the
Mediterranean, Asia Minor and the Eurasian steppes, all
the way to Central Asia and China. No one can remain indifferent when at risk of destruction are some of the major monuments of Scythian culture in the steppes on the
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един от най-големите и останал незасегнат. По
времето на разкопките през 1912-13 г. от Н. И. Веселовский около него са разрушени около 75 кургана
(вид погребална могила), една малка част от тях
останали до с. Великая Знаменка.
Други известни скитски паметници са курган
Чертомлик (близо до Никопол, чиито съкровища
се намират в Държавния Ермитаж, Санкт Петербург), Гайманова могила, представляващи Днипропетровската група скитски паметници, сходни
на Кримската и Северокавказката групи скитски
погребални съоръжения. Едва ли е нужно тук да се
посочат вече известното значение на тези царски
погребения като маркери на свещените представи
за устройството на космоса и социума у древните
скити и траки, обозначаващи пространството с
тези топоси – знаци на център и врата към отвъдния свят в сакрална хетеротопия.
Подобна интерпретация като сакрални маркери важи и за археологически обекти от по-късните
епохи на погребални съоръжения и находки на съкровища като съкровището от Мартиновка, открито в 1907 г. (с. Мартинивци, Каневски район на
Черкаска област, близо до Полтава) – днес част от
него пазена в съкровищницата на Националния музей на историята на Украйна и в Британския музей.
Една част се свързва с населението на Пенковската култура (племенен съюз анти, източни славяни)
като същевременно в съкровището преобладават
предмети, характерни за народи от Великото преселение, намирани и в Крим, както и артефакти на
византийско производство, познати и по находки
от днешните български земи – например, находките от Садовец, България (ил. 8).
Може би най-значимата находка от земите на
Украйна за днешните българи е съкровището от
Мала Перешчепина (Полтавска област), днес в Държавния Ермитаж, приета от повечето учени като
свързана с Хан Кубрат, владетел на Велика България,
обхващаща земите от Прикубанието, Северен
Казказ до Поднепровието, като мястото, където е намерено съкровището се смята за най-отдалеченото от центъра на земите на неговите
владения. По монети на византийския император
Констант II (641-668) времето на смъртта и погребалната находка се датират в този период и
като terminus post quem1. Признателните българи
1
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banks of the Dnieper: the Scythian royal burial sites. Thus,
for example, one of the most remarkable works of Scythian art, the gold pectoral unearthed by archaeologist Boris
Mozolevsky in his 1971 excavations, which today serves as
the logo of the Institute of Archaeology of the Ukrainian
Academy of Sciences (Ill.7), was found in the Tovsta Mohyla (burial mound) near Pokrov between Kryvyi Rih and
Dnipropetrovsk raion.
Other significant monuments are the Solokha kurgan
(located in the Kamenko-Dniprovsk region, near Nikopol;
today part of the artefacts found there are in the State
Hermitage in St. Petersburg), one of the largest and preserved unscathed after the 1912-13 excavations by N.I.
Veselovsky, as a result of which some 75 kurgans (burial
mounds) were destroyed and only a small number survived near the village of Velikaya Zamenka. Other famous
monuments of Scythian culture are the Chertomlik kurgan
(near Nikopol; the treasures found in it are also currently
in the Hermitage), Haimanova Mohyla, representative of
the Dnipropetrovsk group of Scythian monuments similar to the Crimean and North Caucasus group of Scythian
burial sites. It is hardly necessary to reiterate here the already known significance of these royal burials as markers of the sacred perceptions of the ancient Scythians and
Thracians regarding the structure of the cosmos and of
society, marking the space with topi signifying the center
and the door to the netherworld in a sacral heterotopy.
Such an interpretation of cultural monuments as sacral
markers applies also to archaeological landmarks of later
ages: burial sites and unearthed treasures like, e.g., the
Martynivka treasure, discovered in 1907 (at the village of
Martynivka, Kaniv raion of Cherkasy Oblast, near Poltava),
parts of which are today on display at the National Museum of Ukrainian History and the British Museum. Part of
that is related to the population of the Penkovka culture
(the Antes tribal alliance of East Slavs); at the same time,
most of the treasure consists of artefacts characteristic of
peoples of the Great Migration, found in Crimea, ad well as
artefacts of Byzantine manufacture known from archaeological sites in the lands of present-day Bulgaria (e.g., the
finds of Sadovetz, Bulgaria) (Ill.8). Maybe the most significant find in the lands of Ukraine from the perspective of
today’s Bulgarians is the treasure of Mala Pereshchepina
(Poltava Oblast, today in the State Hermitage), assumed
by most scholars to be related to Khan Kubrat, the ruler of
the Great Bulgarian Empire that comprised the Prikubanya,
the Northern Caucasus and the lands along the Dnieper;
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Ил. 8: Вляво – фибула от района на Хан Крум, България –
Археологически музей „Велики Преслав“. Сн.: https://museumvelikipreslav.com/sakrovishtnica/goti.html, 19. 09.2022. Вдясно
– фибула от съкровището от Мартиновка. Сн.: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Мартинівський_скарб, 19. 09.2022.
Ill. 8: On the left – Fibula from the area around Khan Kroum,
Bulgaria – Archeological Museum "Great Preslav" Photo: https://
museum-velikipreslav.com/sakrovishtnica/goti.html, 19. 09.2022.
On the right – Fibula from the Martynivka treasure Photo: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Мартинівський_скарб, 19. 09.2022.

са издигнали паметник на мястото на откриване
на съкровището (ил. 9).
Разногласията обаче в научните среди относно етническата принадлежност на съкровището
продължават. Българската наука го свързва и с група от други находки в този район, които принадлежат на българите, останали в пределите на т.
нар. Салтово-Маяцка култура, свързвана с хазарите – това са комплексите от Новие Санжари, Вознесенка, Глодоси, Ясиново, Романовская, Макуховка
Зачепиловка, Макуховка, Келегеи (ил. 10). Руските, а
и голяма част от украинските археолози, настояват за атрибуция, насочваща към тюркски произход и по-конкретно, хазарски.
Проблемът за етничността, историческата и
политическата топография на миналите епохи се
отразява в тълкуванията на текстовете в историческите съчинения и свързването им с археологическия материал, оттам и с интерпретацията
и датировката на паметниците. Различията не
бива да пречат на необходимостта от общи усилия за изучаването и разбирането на типологията
на социалното развитие и общата ценност днес

Ил. 9: Паметник в чест на хан Кубрат, издигнат от
признателните българи на мястото на намирането на
съкровището от Мала Перешчепина. Сн.: https://bg.wikipedia.
org/wiki/Съкровище_от_Мала_Перешчепина, 19.09.2022.
Ill. 9: Monument to Khan Kubrat erected by the grateful Bulgarians
at the location where the treasure of Mala Pereshchepina was
discovered. Photo: https://bg.wikipedia.org/wiki/Съкровище_от_
Мала_Перешчепина, 19.09.2022.

the exact location where the treasure was found is considered to be the remotest from the center of Kubrat’s realm.
From coins minted by the Byzantine Emperor Constant II
(641-668), the time of death and the burial find can be dated as terminus post quem1. The grateful Bulgarians have
erected a monument at the site of the discovery (Ill. 9).
Dissenting scholarly opinions about the ethnic origin
of the treasure, however, continue to be heard to this day.
Bulgarian science tends to associate it with a group of other finds in the same area originating from the Bulgarians
who remained within the boundaries of the so-called Saltovo-Mayaki culture, closely related to the Khazars, namely, the burial complexes at Novi Sanzhary, Voznesenska,
Glodosy, Yasinovo, Romanovskaya, Makukhovka, Zachepylovka, Kelegei (Ill. 10). Russian, as well as a large number
1

Terminus post quem (latin) – after the period (referred to).
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на тези паметници на културното наследство,
надхвърлящи тесните граници на една държава.
Затова и нашата загриженост за тези важни за
културната памет места, особено в този период
на военни действия в близост до тези райони, има
своята емоционална мотивация.
Още един период от българската история в
последвалите столетия показва, че пътищата на
културното взаимодействие между народите, населявали Украйна и България, се пресичат отново по
време на събитията около похода на Киевския княз
Светослав и падането на столицата на Първото
българско царство Преслав. Един от хронистите
на времето Лъв Дякон описва как скити (русите)
и мизи (българите) отбраняват столицата срещу войската на Йоан Цимисхи (ил. 11). Знаем, че във
войската на Светослав участва голям отряд от
варяги – викингски воини, предвождани от Свенелд
(Свенкел – в други исторически извори), военачалник на дружина още по времето на баща му Олег и
възпитател на Светослав.
Наличието на находки от викинги по днешните
български земи се отнася към трайните търговски
и политически връзки на викинги с византийската
столица Константинопол през X в. Напредъкът на
българската археология в тази насока дава нови възможности за разкриването на културното взаимодействие в посока север-юг от Скандинавия, през
Киевска Рус, България и Византия.
Затова и съдбата на паметнци като погребалните могили и селище при Шестовица – на 20 км

Ил. 11: Отбраната на столицата Преслав. Илюстрация в
Хрониката на Скилица, Мадридски препис. Сн.: Wikipedia,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chronicle_of_
Ioannis_Skylitzis_Preslav_Attacked.jpg, 19.09.2022.
Ill. 11: The defense of the capital Preslav. Book illumination of
the Chronicle of John Skylitzes, Skyllitzes Matritensis. Photo:
Wikipedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_
Chronicle_of_Ioannis_Skylitzis_Preslav_Attacked.jpg, 19.09.2022.
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Ил. 10: Карта на находките от кръга Мала Перешчепина –
Вернер, Й. Погребалната находка от Малая Перешчепина и
Кубрат – хан на българите. София: БАН, 1988, обр.2.
Ill. 10: Map of the finds of the Mala Pereshchepina circle – Вернер,
Й. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат –
хан на българите. София: БАН, 1988, ex. 2.

of Ukrainian archaeologists attribute those to the Turkic
or, more precisely, Khazar culture. The issue of ethnicity,
the historical and political topography of the past ages
is reflected in the interpretation of the texts in historical
writings and their association with archaeological material, and thence, in the dating and interpretation of the
monuments. Differences of opinion should not stand in
the way of the much-needed joint efforts for researching
and understanding the typology of social development
and the shared value today of these monuments of the
cultural heritage, which transcend the narrow borders of
any single state. Hence our concern for these sites of importance for our common cultural memory, especially in
times of military activity in their immediate vicinity, has
its purely emotional motivation.
Another period in Bulgarian history in the centuries
that followed shows that the pathways of cultural interaction between the peoples inhabiting Bulgaria and Ukraine
crossed once again during the events surrounding the
march of the Kievan Prince Svyatoslav and the fall of Preslav, the capital of the First Bulgarian Kingdom. A contemporary chronicler, Leo the Deacon, described the way
the Scythians (Russians) and the Moesians (Bulgarians)
defended the capital city against the invading armies of
John Tzimiskes (Ill.11). We know that Svyatoslav’s army
comprised a large troop of Varangians led by Sveneld (or
Svenkel, according to other historical sources), a military
commander who led an army squad back in the time of
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югозапад от Чернигив (с нахoдки от скандинавски
произход от викингския и следвикингския период,
голяма част съхранявани в Историческия музей
на Чернигив на името на В. В. Тарновски), както и
Черната могила в Чернигив (разкопки на проф. Д.
Я. Самоквасов в 1872–1873 г.) предизвиква дълбока
загриженост, защото вече паметници на древния
център на Чернигив са пострадали от руските оръдейни обстрели (ил. 12, ил. 13).
Чернигив, на брега на р. Десна, е бил вторият по
големина град след Киев. Могилата има внушителни
размери с диаметър 40 м и височина приблизително 11 м и е включена като част от голям некропол,
който се отнася към времето на образуването на
Киевска Рус, датиран с terminus post quem според солид – златна монета на Константин VII (945-959),
като в находките се забелязват, както скандинавски, така и източни характеристики. Погребението е извършено на клада, където са намерени оръжия и ризница, заедно с колдрон (метална съдина)
с животински кости, два рога за пиене и сребърни
апликации, а двете тела са кремирани и поставени в погребална камера, която наподобява на тази
в северната могила на Йелинг (Jelling), Дания.
Върху погребението е направен насипът, върху който е поставен стълб. Могилата се интерпретира като погребение на военачалник от висок ранг на служба на киевския княз. Важна находка
представляват два скиптъра с декорация в стила
Мамен2, датиран 960-1025, които напомнят на церемониални брадви в този стил. Интересното е,
че такива скиптри не са намирани във викингски
погребения на воини, а декорацията е позната от
монети, включително и на княз Владимир (987-105),
което подсказва, че това са династически инсигнии.
Акцентът на Черната могила като паметник
на културното наследство показва значението
на такива комплексни знаци за националната памет и в историята на развитието на човешката художествена дейност. По форма могилата се
подвежда към паметници на нематериалното културно наследство – като археологически обект
и като съдържание поради намерените в нея артефакти, символи на царската власт и същевреТова е стил, специално приспособен за резбарство и
често се среща в камък, слонова кост и кост. В него няма
симетрия, а непредвидима сила и движение: Минаева,
Оксана. 2013: Викингски находки на Балканите. Функция,
семантика, стилова интерпретация. София, 35–36.
2
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his father Oleg, Svyatoslav’s mentor.
The existence of Viking finds in today’s Bulgarian lands
is attributed to the long-standing commercial and political
ties between the Vikings and the Byzantine capital Constantinople during the 10th century. The advancement
of Bulgarian archaeology in that respect has opened up
fresh opportunities for uncovering the cultural interaction
along a north-south axis: from Scandinavia, via the Kievan Rus and Bulgaria, to Byzantium. Therefore, the fate of
monuments like the burial mounds and the settlement at
Shestovitsa, 20 km. southwest of Chernihiv (which yielded
finds of Scandinavian origin, dating from both the Viking
and the post-Viking periods, many of them kept at the V.V.
Tarnovsky Regional History Museum in Chernihiv), as well
as the Black Mound of Chernihiv (excavated in 1972-93 by
D.Y. Samokvasov), causes deep concern, since monuments
in the ancient town center of Chernihiv have already been
damaged by Russian shelling (Ill.12, ил. 13).
Chernihiv, on the river Desna, was once the second
largest city in Ukraine after Kyiv. The mound is impressive in size, some 40 m in diameter and 11 m in height,
and is part of a large necropolis attributed to the period of
the founding of Kievan Rus, dated by terminus post quem
based on a solid (gold coin) of Constantine VII (945-959);
the finds comprise items of Scandinavian as well as East-

Ил. 12: Курган Чорна Могила, Чернигив. Сн.: Wikipedia, https://
uk.wikipedia.org/wiki/Чорна_могила, 19.09.2022.
Ill. 12: Chorna Mohyla (Black Grave) Kurgan, Chernihiv. Photo:
Wikipedia, https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорна_могила,
19.09.2022.
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ern characteristics. The burial was carried out by cremating the corpse on a pyre; the excavation site yielded some
weaponry and a cuirass, plus a cauldron of animal bones,
two drinking horns and silver trim, the ashes of two bodies had been placed in a burial chamber resembling the
one in the northern mound at Jelling, Denmark. The burial
site had the mound piled on top of it, with a pole erected
at its peak. The mound is interpreted as belonging to a
high-ranking military commander in the service of the Kievan Prince. Another important find were the two scepters
decorated in the Mamen style2, dated between 960-1025,
which resemble ceremonial axes from that epoch. Interestingly, no such scepters have been found in Viking warrior burials, whereas the decorative pattern is familiar from
coins, including ones mined by Prince Vladimir (987-105),
which suggests that they represented dynastic insignia.

Ил. 13: Дисак Реклю. Нова универсална география. Земята и
хората V. Скандинавия, Русия и др. Париж: Изд. Ашет, 1880 г.
Ill. 13: Jacques Elisee Reclus. Nouvelle Geographie Universelle La
Terre et les Hommes V : L Europe Scandinave, Russe etc. Published
in Paris by Hachette & Cie, 1880.

менно на представителни тенденции в стилово–
пластическото изграждане на украсата, типично
за даден район, работилници или практики. Така,
предметите са носители на памет, на идентичност – отговарят на разбиранията на създателите си за природата и света, но те са част от
цялостни представи, които се изразяват чрез визуално–веществени форми, словесни, музикални,
жестови и други.
Археологическите обекти са сакрален фокус,
локус на пространството, окулторено чрез знаци
като могила, съкровище, погребение – елементи на
културния пейзаж. Намерените на място предмети, макар и веществени паметници – участват
в ритуал, свързани са с действия, игри, те са визуалната видима част от празниците, запазени
следи, които имаме частично в нематериалното
културно изследване. И природата, и обектът –
могила, съкровище, предмет, участват заедно в
един повторяем цикъл на ритуализация на действията на социума, потвърждавайки тяхната неизменна извечна същност, така че разделението на
материално и нематериално културно наследство
е условно, работещо за прагматични цели.
Затова и експанзията на руските войски и разрушаването на културното наследство се определят като заличаване на украинската идентичност.
Чрез изтриването от земята на паметниците на
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The emphasis placed on the Black Mound as a cultural
heritage monument is evidence of the significance of such
complex milestones of a national memory and the history of the evolution of human artistic creativity. In terms
of its form, the mound is associated with elements of the
intangible cultural heritage, both as an archaeological site
and in terms of its content, owing to the artefacts found in
it, symbols of royal authority while also representative of
the tendencies of the style and method of applying decorative patterns characteristic of a given area, workshop
or manufacturing practice. Thus, the objects themselves
are bearers of memory, of identity; while reflecting their
creators’ perceptions of nature and the world, they also
constitute part of more holistic ideas expressed by visual,
physical forms, as well as verbal expressions, music, gesture and the like.
The archaeological sites are a sacral focus-locus of
a space enculturated by elements like a mound, a treasure, a burial, all markers of a cultural landscape. The items
found on the site, although physical artefacts, have been
involved in a ritual; they are associated with action, with
games, they are the visible, tangible part of festive occasions, preserved traces that we use in part in an intangible
cultural study. Both the natural landscape and the object,
whether a mound or a treasure, participate jointly in a re2
This is a style especially suited for carving, whether of stone,
ivory or bone. Lacking symmetry, it betrays an unpredictable force
of motion. In: Минаева, Оксана. 2013: Викингски находки на
Балканите. Функция, семантика, стилова интерпретация.
София, 35–36.
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културното наследство се провежда политика на
колонизация не само на земята, но и на паметта, на
умовете. Оказва се, че това не е просто война за
контрол на територия, а за притежаване на наратива, на разказа. Така че с право може да се говори
за стратегия на „културно прочистване“, на която вече сме били свидетели в Афганистан, Сирия
и на други места на военни конфликти.
Споменатите паметници са в близки до районите на военните действия, но това не бива да ни успокоява, защото угрозата на нападение застрашава тези паметници. Те са в зоната на потенциални
щети, а голяма част от други, които са сходни на
тях, са в пределите на заетите от нашествениците земи и съдбата им е неизвестна. И независимо
дали ще бъдат обявени не като нарочни цели, а като
странични щети, в отговор трябва да последват
съответните правни действия. Фактът, че споменатите обекти на културно наследство не са
в Списъка на световното наследство от ЮНЕСКО,
както и много други от територията на Украйна,
които са с местно или национално значение, не премахва отговорността от съобразяване с правните
норми на Хагската конвенция от 1954 г.
Вероятно моралните коментари за застрашените и/или унищожени паметници на културното
наследство се разграничават силно от правните.
Независимо от терминологията, която различните страни, медии и обикновените хора използват
– специална операция, въоръжен конфликт, нападение на една страна над друга, които според военната наука и правните обоснования се натоварват с
определението на различни действия и поведение,
истинският реален смисъл на подобни действия на
Руската федерация спрямо независимата държава
Украйна, се окачествява като война и не може да се
говори с безпристрастност към случващото се.
Културното наследство е обект на регулация
и защита на национално и международно ниво. Основните регулаторни актове на международно
ниво, с които са съобразени националните закони са: Конвенция за защита на културните ценности в случай на военни конфликти от 1954 г. и
двата протокола (1954, 1999); Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване
на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото
на собственост на културни ценности, приета в
Париж на 14 ноември 1970 г.; Конвенция за опазване
на световното културно и природно наследство,
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petitive cycle of ritualization of social acts, thus reaffirming
their eternal, unchanging nature, making the distinction
between tangible and intangible heritage a purely conventional one, used for pragmatic purposes.
It is for such reasons that the invasion of the Russian
forces and the destruction of the cultural heritage are seen
as a drive to erase and annihilate the Ukrainian national
identity. By wiping out monuments of the cultural heritage,
the Russians are pursuing a policy of colonization not just
of the land, but of the collective memory and the minds
of Ukrainians. This has turned out to be more than a war
for control of territory; it is an assault on the national narrative. Thus, we have every right to call this a strategy of
‘cultural cleansing’ of the kind that we have already witnessed in Afghanistan, Syria and elsewhere.
The monuments mentioned above are not in close
proximity to battlefields but this should not reassure us as
the threat of an assault remains hanging over them, because they are in areas of potential damage, while many
others similar to them already fall within the territories
seized by the invaders and their fate is unknown. Whether they will be declared premeditated targets or collateral
damage, any such action must be met with a robust legal
response. Just because the above-mentioned elements of
the cultural heritage, and many others in the territory of
Ukraine, are not on the UNESCO list, does not exempt anyone form the obligation to comply with the provisions of
the 1954 Hague Convention.
Probably the moral assessments regarding the endangered and/or destroyed monuments of the Ukrainian
cultural heritage will tend to differ significantly from the
legal ones. Irrespective of the terminology used by different countries, media, and members of the public – whether a ‘special operation’, and armed conflict, an aggression
by one country against another – which according to military science and legal reasoning indicate different types
of actions and conduct, the actual meaning of this kind of
action on the part of the Russian Federation with respect
to Ukraine can only be qualified as war and cannot be discussed with indifference.

The cultural heritage is subject to regulation and
protection at both national and international level. The
key international regulatory instruments, to which all
national acts are supposed to conform, are: the 1954
Convention for the Protection of Cultural Property in
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приета от ЮНЕСКО, 1972 г.; Харта за защита и
управление на археологическото наследство на
ИКОМОС – Лозана, 1989.
Проблемите са, че по времето на самите военни конфликти правоприлагането на законите за
опазване на културно наследство срещат трудности – те сякаш решават повече последствията, а не същинското състояние на ставащото
нарушаване на културната собственост. В случаите на война на първо място е валидно международното хуманитарното право, където са
залегнали и правните основания за защита и на
културната собственост.
Усилията за правоприлагане на изброената
правна рамка в случай на въоръжен конфликт включва не само национални институции, но и световните организации и институции.
Необходими са по-активни действия според
Хагската конвенция, определяща разрушението
на културното наследство като военно престъпление, които да подведат под отговорност нарушителите, като бъдат дадени под съд. Според
Римския статут на Международния наказателен
съд, приет на 17 юли 1998 г., и по-специално член 8,
параграф 2, буква б), подточка ix) от него – действието на „умишлено насочване на нападения срещу
сгради, предназначени за религията, образованието, изкуството, науката или благотворителни
цели, исторически паметници, болници и местата,
в които са събрани болни и ранени лица, при условие, че те не са военни цели“, се признава за военно
престъпление.
Направени са стъпки в тази посока. На 4 март
2022 г. Съветът на ООН по правата на човека прие
резолюция, която осъжда руската инвазия в Украйна
и създава комисия, която да разследва нарушения на
човешките права и международното хуманитарно
право, свързани с инвазията. На 25 април Евроюст
(Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в
областта на наказателното право) обяви, че Прокурорът на Международният наказателен съд (МНС)
ще участва в съвместния екип, разследващ твърдения за военни престъпления в Украйна след нахлуването на Русия. Прокурорът на МНС Карим Хан
и главните прокурори от Литва, Полша и Украйна
подписват споразумение за първото по рода си
участие на Международния трибунал за военни
престъпления в разследващ екип. Действията на
международната правна общност е подкрепена и
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the Event of Armed Conflict with its two Protocols (1954,
1999); the 1971 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property adopted in Paris on November 14, 1971; the Convention concerning
the Protection of World Cultural and Natural Heritage,
adopted by UNESCO in 1972; and the ICOMOS Charter
for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (Lausanne, 1989).
The problems here come from the fact that during an
actual armed conflicts the enforcement of cultural heritage protection laws faces major hurdles; therefore, such
laws tend to deal with the consequences rather than the
current state of affairs of the cultural property. In the event
of a war, it is international humanitarian law that applies
first, providing, among other things, the legal grounds for
protection of cultural property.
The efforts to apply the legal framework referred to
above in the event of an armed conflict should involve not
just the national institutions but also international bodies
and organizations.
More robust action is necessary to enforce compliance
with the Hague Convention, which defines the destruction of the cultural heritage as a war crime, with a view
to holding perpetrators accountable and bringing them
to justice. In accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, and
more specifically, pursuant to Art. 82 [не е 8, а 82, коригирал съм го], paragraph 2, indent (b), sub-indent (ix)
thereof, ‘Intentionally directing attacks against buildings
dedicated to religion, education, art, science or charitable
purposes, historic monuments, hospitals and places where
the sick and wounded are collected, provided they are not
military objectives’ is considered a war crime. The steps
to attaining the goal have been made. On March 4, 2022,
the UN Council for Human Rights adopted a resolution
condemning the Russian invasion of Ukraine and created
a commission tasked with investigating violations of human rights and international humanitarian law associated
with the invasion. On April 25, Eurojust (the EU agency for
cooperation in the area of criminal law) announced that a
prosecutor of the International Criminal Court (ICC) would
participate in a joint team investigating allegations of war
crimes following Russia’s invasion of Ukraine. The ICC Chief
Prosecutor, Karim Khan, and the Prosecutors General of
Lithuania, Poland and Ukraine signed an agreement on
the first ever participation of the International War Crimes
Tribunal in an investigating team. The efforts of the international legal community are supported by the European

LIVING HERITAGE, 7-8, 2022
от Резолюция на Европейския парламент от 19 май
2022 г. относно борбата срещу безнаказаността на
военните престъпления в Украйна (2022/2655(RSP).
Действията на международните институции и законодателни норми са ясни, макар и както
се вижда, все още бавни, особено що се отнася до
мониторинг с въздушно наблюдение или на самото място, намесата им чрез обозначаването на
обектите на културно наследство с емблемата
на ЮНЕСКО и прилагането на други мерки за спиране на нарушаването на международното право.
Все още и медийната информация за защита на
културните ценности в Украйна е недостатъчна
и малко достъпна.
Остава да си дадем сметка и ние – хуманитарната общност в България, занимаваща се и имаща
отношение към културното наследство, включваща научни, музейни, читалищни и медийни работници, преподаватели, учители, студенти, творци на изкуството – как можем да бъдем полезни
не само със съпричастност, а с действия. А това е
повод да отправим поглед и към нас самите – към
нуждата от по-задълбочено познаване, прилагане
и развиване на нашето законодателство, към поддържане и актуализаране на Списъците на движими
и недвижими културни ценности с категория национално и световно значение, към включването на
специалности, свързани с културното наследство
в образованието, към приобщаване на по-големи
групи от обществото, а не само на специалисти,
към проблематиката на културното наследство.
Оксана Минаева, доц. д-р, изкуствовед,
Нов български университет, София, България

SUPPORT FOR UKRAINE
Parliament Resolution of May 19, 2022, on the fight against
impunity for war crimes in Ukraine (2022/2655(RSP)).
The efforts of the international institutions and the
legal norms applied are clearly there, yet – as it appears –
still much too slow, particularly as far as aerial or on-site
surveillance, the marking of cultural heritage sites with
the UNESCO logo or the implementation of other measures designed to stop violations of international law are
concerned. The media coverage in support of protecting
cultural properties in Ukraine is still insufficient and hard
to access. For our part, we, the humanitarian community
in Bulgaria professionally engaged in, or otherwise associated with, the cultural heritage, comprising scholars, museum and chitalishte (community cultural center) workers, media personalities, university and school teachers,
creative artists and the like, should ask ourselves, how we
can contribute to the cause not just with empathy but with
concrete action. And this is a good occasion for some introspection and soul searching, for responding to our own
need for a more thorough familiarity with, enforcement
and development of, the Bulgarian national legislation,
for maintaining and keeping up to date the lists of cultural
properties of national and global importance, for including
in the educational curriculum specialized subjects related
to the cultural heritage, and for involving larger groups of
society, rather than just experts, in dealing with issues of
the cultural heritage.
Assoc. Prof. Oksana Minaeva Ph.D.
Art scholar, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
For contact: oksanaminaeva@hotmail.com

За контакт: oksanaminaeva@hotmail.com
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Киевска телевизионна кула
Киевската телевизионна кула е построена през 1968–1973 г. за излъчване на радио
и телевизия с покритие на сигнала от почти 100 км от Киев. Това е най-високата
свободностояща решетъчна конструкция в света и най-високата конструкция в Украйна,
втората по височина кула в Европа и единадесетата в света. Включена е в регистъра
на паметниците на архитектурата и градоустройството и има статут на обект на
културното наследство. Изграждането на кулата е извършено по уникален метод на
надстрояване „отгоре надолу” без използването на кранове и хеликоптери. На 1 март
2022 г. руските окупатори нанесоха два целенасочени ракетни удара по телевизионната
кула, разположена на територията на Мемориалния център на Холокоста „Бабин Яр”, в
непосредствена близост до мястото на масовите екзекуции през Втората световна война.
Уникалната конструкция на кулата е оцеляла, но апаратната и трансформаторната
подстанция, която захранва телевизионната кула, са повредени. В резултат на обстрела
загинаха петима души, а петима бяха ранени. По време на обстрела на Киевската
телевизионна кула са повредени и сградата на спортната база „Авангард“ (Авангард),
където беше планирано създаването на Музей на Холокоста в Украйна и Източна Европа,
както и бившият офис на еврейското Лукианивско гробище, края на XIX в., където е планиран
Мемориалният музей в памет на жертвите на Бабин Яр – и двете сгради се намират на
територията на Мемориалния център).
За информация: Киевската телевизионна кула – https://ui.org.ua/en/postcard/kyiv-televisiontower-2/ © Сн.: Украински институт
Kyiv television tower
The Kyiv TV Tower was built in 1968-1973 to broadcast radio and television with signal coverage of
almost 100 km from Kyiv. It is the tallest free-standing lattice structure in the world and the tallest
construction in Ukraine, the second tallest tower in Europe and the eleventh in the world. It is
included in the register of monuments of architecture and urban planning, and has the status of a
cultural heritage site. The construction of the tower was carried out by a unique method of upbuilding
“from top downward” without the use of cranes and helicopters. On March 1st, 2022, the Russian
occupiers carried out two targeted missile strikes at the construction of a TV tower located on the
territory of the “Babyn Yar” Holocaust Memorial Center, in the immediate vicinity of the site of mass
executions during World War II. The unique construction of the tower survived, but the hardware
and transformer substation that supplies the TV tower was damaged. As a result of the shelling, 5
people were killed and 5 were injured. Also during the shelling of the Kyiv TV Tower, the building of
the “Avangard” (Avantgarde) sports base, which was planned to establish the Holocaust Museum in
Ukraine and Eastern Europe, and the former office of the Lukianivka Jewish Cemetery, a late 19thcentury monument where the Memorial Museum in remembrance of the victims of Babyn Yar was
planned, were damaged (both buildings are located on the territory of the Memorial Centre).
For information: Kiev television tower – https://ui.org.ua/en/postcard/kyiv-television-tower-2/ © Photo:
Ukrainian Institute
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Свето-Успенската Святогирска Лавра
Свето-Успенската Святогирска Лавра се намира в особен природен ландшафт – на високия
варовиков бряг на река Сиверски Донец, така наречените Свети Планини. Това е уникален
обект на културното наследство на Украйна. Според археологически находки, първите
християнски пещерни жилища са се появили в тези планини още преди кръщението на
Киевска Рус. Историята на скита "Св. Георги" от Святогирската лавра започва през 1862
г., когато в село Гола Долина е построена църква "Свети Георги". Пет години по-късно тук е
открито държавно училище за момчета. По-късно то се преобразува в енорийско училище
към манастира и се превръща в духовен просветен център с библиотека, театър и неделно
училище. След възстановяването на украинската независимост Святогирският манастир
става третата православна лавра в Украйна. Тук са живели над сто монаси, а хиляди
поклонници и туристи ежегодно са посещавали лаврата. От началото на пълномащабната
война руските военни многократно обстрелваха град Святогирск. Обстрелът и взривовете
от експлозиите нанесоха щети на катедралата "Успение Богородично" и нейните
помещения, обитавани от много монаси и бежанци. Най-силно е засегнат скитът "Св.
Георги", просветен център на лаврата. На 8 май руските нашественици го сравняват със
земята с целенасочен артилерийски удар.
За информация: Свето-Успенската Святогирска Лавра – https://ui.org.ua/en/postcard/sviatohirsklavra-of-the-holy-dormition/ © Сн.: Украински институт
Sviatohirsk Lavra of the Holy Dormition
Sviatohirsk Holy Dormition Lavra is located in an exceptional natural landscape on the high cretaceous
riverbank of Siverskyi Donets, the so-called Holy Mountains. It is a rare object of the cultural heritage
of Ukraine. According to archaeological finds, the first Christian cave dwellers inhabited hills near
the river even before the Christianization of Kyivan Rus. In 1862, a St. George Church was built in the
village of Hola Dolyna (‘Bald Valley’). Thus, the history of the St. George Skete of Sviatohirsk Lavra
began. 5 years later, in 1867, a public school for boys opened here. Later, it transformed into a parochial
school under the monastery and became a spiritual education centre with a library, theatre and
Sunday school. After the regaining of Ukrainian independence, Sviatohirsk Monastery became the
third orthodox Lavra in Ukraine. Over a hundred monks lived here, and thousands of pilgrims and
tourists visited the Lavra yearly. Since the beginning of the Russia’s military aggression, turned into
a full-scale war, the Russian military repeatedly shelled Sviatohirsk town in the spring of 2022. The
shelling and blasts from the explosions damaged the Assumption Cathedral and its premises, inhabited
by a lot of monks and refugees. On May 8, the Russian invaders razed it to the ground by a targeted
artillery strike.
For information: Sviatohirsk Lavra of the Holy Dormition – https://ui.org.ua/en/postcard/sviatohirsklavra-of-the-holy-dormition/ © Photo: Ukrainian Institute

31

ПОДКРЕПА ЗА УКРАЙНА

ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, 7-8, 2022

„Картички от Украйна“ – https://ui.org.ua/postcards/
Украински институт

32

LIVING HERITAGE, 7-8, 2022

SUPPORT FOR UKRAINE

"Postcards from Ukraine" – https://ui.org.ua/postcards/
Ukrainian Institute

Църква „Възнесение Господне“
Църквата „Възнесение Господне“ е рядък и ценен паметник на украинската дървена
архитектура, построен през 1879 г. Църквата със сферичен купол и камбанария е
видяла много през последните 140 години. Въпреки размирните времена, тя устоява на
комунистическата омраза към религията и преживява Втората световна война. Нещо
повече, с началото на германската окупация през 1941 г. богослуженията се възобновяват
— преди това са били забранени от съветските власти от 1930 г. Докато след Втората
световна война много други църкви са били използвани за битови нужди или дори са били
разрушени, службата в църквата „Възнесение Господне“ продължава до края на март 2022 г.
По време на руската агресивна война срещу Украйна през 2022 г. руските окупационни войски
унищожиха изцяло безценния архитектурен и религиозен паметник с четири танкови
изстрела при отстъплението си от района на Киив. Почитателите на концепцията
за „руския свят“, определящи себе си като защитници на православния свят, събориха
църквата, оцеляла от комунисти и нацисти. Куполът с кръст и икони от разрушената
църква бяха показани в изложбата „Украйна. Разпятие“, посветена на руската инвазия в
Украйна.
За информация: Църква „Възнесение Господне“ – https://ui.org.ua/en/postcard/church-of-theascension-of-the-lord-2/  © Сн.: Украински институт
Church of the Ascension of the Lord
It’s a rare and therefore a valuable monument of Ukrainian wooden architecture, built in 1879.
The church with a spherical dome and a bell tower has seen a lot over the past 140 years. Despite the
turbulent times, the Church of the Ascension endured the communist hatred of religion and survived
World War II. Moreover, with the beginning of the German occupation in 1941, divine services
resumed — previously being forbidden by the Soviet authorities since 1930. While after World War
II, many other churches were used for household needs or were even demolished, service at the
Church of the Ascension continued until the end of March, 2022. During the Russian war of aggression
against Ukraine in 2022, Russian occupation troops destroyed the priceless architectural and religious
monument entirely, by four tank shots during their retreat from the Kyiv region. Admirers of the
‘russkii mir’ (‘Russian world’) concept identifying themselves as advocates of the Orthodox Christian
World, demolished the church that had survived communists and the Nazis. The dome with a cross and
icons from the destroyed church were displayed at the exhibition ‘Ukraine. Crucifixion’ devoted to the
Russian invasion of Ukraine.
For information: Church of the Ascension of the Lord – https://ui.org.ua/en/postcard/church-of-theascension-of-the-lord-2/ © Photo: Ukrainian Institute
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Централен дом на културата – гр. Ирпин
Централният дом на културата в Ирпин беше един от първите в Украйна, построен след Втората
световна война, когато цяла Европа полага големи усилия за възстановяване. Самата градска общност
е инициатор за изграждането на сградата, като се стреми да насърчи културното развитие,
което винаги е било предмет на гордост за местните жители. Ръководството на местната
фабрика за тухли и керемиди в Буча решава да построи Дом на културата през лятото на 1952 г.
Работниците го построяват със собствени средства за себе си и за децата си. През есента на 1954
г. Домът на културата е открит официално: зала с 484 места, фоайе, гримьорна, хореографска зала,
репетиционни зали за вокална дейност и театър. Още през първата година от съществуването
си Домът на културата обединява 15 любителски творчески клуба за деца и възрастни. С течение
на времето културният и социалният живот в дома става още по-разнообразен. Доскоро в него
имаше разнообразни творчески ателиета и занимания, езикови кръжоци, концерти, представления
и обществени прояви. В първите дни на пълномащабната руска военна атака срещу Украйна, град
Ирпин се превръща в щит за украинската столица Киив и преживява ужасите на войната под руска
окупация. Ударен е и Домът на културата. Почти 70 години това място обединява жителите
на Ирпин. Руският обстрел нанесе щети по фасадите, интериора и таваните. След изгонване
на окупаторите множество представители на световната общност посетиха Ирпин в знак на
подкрепа и солидарност: президенти, министри и председатели на чужди парламенти, лидери и
представители на международни организации, религиозни водачи и световноизвестни артисти,
включително музиканти от U2 и американският режисьор Кари Фукунага. Не беше пропуснат
и Домът на културата. Неговата олющена небесносиня фасада и разрушени стени станаха
важни символи на музикален видеоклип към песента на известния английски певец Ед Шийрън в
сътрудничество с украинската група „Антитела“. Известният литовски пианист Дариус Мажинтас
също изнесе концерт на открито край Дома на културата в Ирпин.
За информация: Централният дом на културата в Ирпин – https://ui.org.ua/en/postcard/house-ofculture/ © Сн.: Украински институт
Central House of Culture in Irpin
The Central House of Culture in Irpin was one of the first in Ukraine built after World War II, when the whole
of Europe made great efforts for reconstruction. The city community itself initiated the construction of the
building, striving to promote cultural development, which has always been the subject of pride for the locals.
The administration of the local Bucha brick and tile factory decided to build the House of Culture in the summer
of 1952. The workers constructed it at their own expense for themselves and their children. In the autumn 1954,
the House of Culture was officially opened: an auditorium with 484 seats, a lobby, dressing room, choreography
hall, vocal and drama classrooms. During the very first year of its existence, the House of Culture united 15
children and adult amateur creative clubs. Over time, cultural and social life within its walls became even more
diverse. Until recently, the House of Culture had a variety of creative studios and classes, language clubs, concerts,
performances, and public events. In the early days of the full-scale Russian military attack on Ukraine, the city
of Irpin became a shield for the Ukrainian capital Kyiv and experienced the horrors of war under the Russian
occupation. The House of Culture was also hit. For almost 70 years, this place united the residents of Irpin. The
Russian shelling damaged its facades, interiors, and ceilings. After the de-occupation, numerous representatives
of the world community visited Irpin in support and solidarity: presidents, ministers and speakers of foreign
parliaments, leaders and representatives of international organizations, religious leaders, and world-renowned
artists, including U2 musicians and American filmmaker Cary Fukunaga. The House of Culture was not left out
either. Its shelled sky-blue facade and ruined walls became important symbols of a music video for a song by the
famous English singer Ed Sheeran in collaboration with the Ukrainian band ‘Antytila’. A prominent Lithuanian
pianist, Darius Mažintas also performed in the open air near the House of Culture in Irpin.
For information: House of Culture – https://ui.org.ua/en/postcard/house-of-culture/ © Photo: Ukrainian Institute
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„Картички от Украйна“ – https://ui.org.ua/postcards/
Украински институт
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"Postcards from Ukraine" – https://ui.org.ua/postcards/
Ukrainian Institute

Църква „Свети Георги“
Църквата „Свети Георги“ е еднокуполна дървена църква, посветена на св. Георги, построена
през 1873 г. в село Заворичи, Киивска област. През 1935 г. съветската власт затваря храма
за богослужение и го превръща в хамбар. През 1968 г. богослуженията са възобновени,
църквата е пребоядисана, загубвайки почти всички оригинални фрески. През 1998-2012 г.
църквата е реставрирана, както и старинните стенописи, изобразяващи Богородица и
сцени със спасението на св. Петър. Църквата „Свети Георги“ в село Заворичи е архитектурен
паметник и обект на културното наследство. На 7 март 2022 г., по време на руската
инвазия в Украйна, руските окупатори разрушиха с артилерийски огън старинната църква
„Св. Георги“. В резултат на обстрела църквата е изгоряла. Огънят е възникнал от пряко
попадение, като според очевидци окупаторите умишлено са насочили един от снарядите
към купола на храма. Оградата на църквата е простреляна с автомат.
За информация: Църквата „Свети Георги“ – https://ui.org.ua/en/postcard/st-georges-church-2/ © Сн.:
Украински институт
St. George’s Church
A single-domed wooden church dedicated to St. George was built in 1873 in the village of Zavorychi,
Kyiv region/oblast. In 1935, the Soviet regime closed the church for worship and turned it into a
granary. In 1968, worship services were resumed, and the church was repainted, losing almost all of
the original paintings. In 1998-2012, the church was restored, as well as the ancient frescoes depicting
the Virgin and scenes with the salvation of St. Peter. St. George’s Church in the village of Zavorychi is an
architectural monument and cultural heritage site. On March 7th, 2022, during the Russian invasion of
Ukraine, the Russian occupiers destroyed the ancient St. George’s Church with artillery fire. As a result
of the shelling, the church burned down. The fire emerged because of a direct hit, with eyewitnesses
saying that the occupiers deliberately aimed one of the shells at the temple’s dome. The fence of the
church was shot with a machine gun.
For information: St. George's Church – https://ui.org.ua/en/postcard/st-georges-church-2/ © Photo:
Ukrainian Institute
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Украинският институт с подкрепата на
Американската агенция за международно развитие (ААМР/ USAID) стартира международната кампания „Картички от Украйна“ / „Postcards
from Ukraine“, чиято цел е да покаже на света
разрушените исторически и културни паметници на Украйна. Кампанията разказва за щетите, нанесени на украинската култура от окупаторите в резултат на бомбардировките
и обстрелите по време на пълномащабната
война, която Русия започна срещу Украйна на 24
февруари 2022 г.
Като част от проекта ще бъдат издадени
повече от 100 картички за обекти на културното наследство от различни региони на Украйна
на украински и английски език, всяка от които ще
разказва историята на конкретен паметник на
културата, който е бил повреден. Можете да се
запознаете подробно с пощенските картички
на постоянно актуализирания уебсайт на проекта: https://ui.org.ua/postcards/ .
Информация за обектите може да се намери
с помощта на филтри: регион, дата на изграждане или унищожаване на паметника; по вида на
обекта и неговия статут, както и по вида на
оръжие, с което са унищожени – артилерийско,
ракетно или огнестрелно оръжие.
„Злонамереното, целенасочено унищожаване
от страна на Русия на украински паметници на
културата е огромна загуба за Украйна, Европа и
целия свят. Опитвайки се да заличи културата
и историята на Украйна, Кремъл се стреми да
заличи самата концепция за украинската нация.
Целта на проекта „Картички от Украйна“ е да
покаже на света истинското лице на непредизвиканата и неоправдана война, която Русия започна срещу Украйна, украинския народ и украинската култура“, каза Джеймс Хоуп, директор на
мисията на Агенцията в Украйна.
Алим Алиев, заместник-генерален директор
на Украинския институт: „Войната на Русия в
Украйна носи не само смърт на жителите на
Украйна, но и заличава нейната култура, унищожавайки исторически сгради, джамии, синагоги,
паметници, художествени галерии, музеи, библи-
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The Ukrainian Institute with the support of the
USAID has started the international project „Postcards
from Ukraine“ which aims at showing to the world
the destroyed historical and cultural monuments of
Ukraine. The project tells about the damage caused
to the Ukrainian culture by Russian troops as a result
of their bombings and shellings during the full-scale
war that Russia launched against Ukraine on February 24, 2022.
As a part of the project there will be issued more
than 100 postcards depicting cultural sites from different parts of Ukraine before and after the start of
the full-scale war. Thanks to the fact that each of them
has a description in Ukrainian and English, you can
find out what the invaders have actually done to destroy or damage the depicted site. You can find more
detailed information about the postcards on the constantly updated website: https://ui.org.ua/postcards/ .
The information can be found using filters: regions, dates of construction or destruction of the monument, types of object and its status, as well as types
of weapon they were destroyed with - artillery, rocket or firearm.
“Russia’s malicious, targeted destruction of Ukrainian Cultural Monuments is a huge loss to Ukraine, Europe and the whole world. Trying to erase the culture
and history of Ukraine, the Kremlin is trying to erase
the very concept of the Ukrainian nation. The project
“Postcards from Ukraine” aims to show the world the
true face of the unprovoked and unjustified war that
Russia has unleashed against Ukraine, its people and
its culture”, says James Hope, director of the USAID
Mission in Ukraine.
“Russia’s war in Ukraine brings not only death to
the people of Ukraine, but it also erases its culture, destroying historical buildings, mosques, synagogues,
monuments, art galleries, museums, libraries and
even the unique modes of transport associated with
the country, such as the world’s largest aircraft, An225 Mriya. As the war continues, there are real fears
that this list will be longer“, adds the general deputy
director of the Ukrainian Institute Alim Aliyev.
The Ukrainian Institute is a state institution whose
mission is to strengthen Ukraine internationally and
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отеки и дори уникални видове транспорт, които се асоциират със страната, като например
най-големият в света самолет Ан-225 „Мрия“...
Тъй като войната продължава, има реални страхове, че този списък ще стане по-дълъг“.
Към 22 юли 2022 г. Министерството на културата и информационната политика на Украйна регистрира 434 военни престъпления,
извършени от руски войски срещу културното
наследство на Украйна.

SUPPORT FOR UKRAINE

domestically using the tools of cultural diplomacy. It
was founded by the Cabinet of Ministers of Ukraine
in 2017 and belongs to the sphere of administration
of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

Всички снимки са предоставени от Украинския институт с любезното съдействие на
Посолството на Украйна в София. Украинският
институт е държавна институция на Украйна,
чиято мисия е да укрепва международната и вътрешната субектност на Украйна чрез културна дипломация. Основан е от Кабинета на министрите на Украйна през 2017 г. и принадлежи към
сферата на управление на Министерството на
външните работи на Украйна.

https://ui.org.ua/
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#Да спасим украинското изкуство 22
#Save Ukraine Art 22
Информационно съобщение от 27 април 2022 г.
Press release from April 27, 2022
Първата пратка на материали, необходими
за опазване на разнообразни творби на изкуството в украинските музеи потегля на 29 април 2022
г. Това е първият етап от инициативата Save
Ukraine Art 22 (Да спасим украинското изкуство
22), чиято цел е да подпомогне опазването на културното наследство на Украйна. На 29 май, петък,
потегля първият камион с необходимите материали за защита на произведенията на изкуството
в украинските музеи. Става дума за материали
за опаковане, за техническо оборудване, което да
поддържа температура и влажност в помещенията, както и техника за заснемане и класифициране на разнообразни културни блага, всичко необходимо за опазване на картини, скулптури, по-общо
произведения на изкуството, книги и др., с идея да
не бъдат повредени, унищожени или да се изгубят
следите им и да бъдат в неизвестност.
Инициативата под надслов Save Ukraine Art
22 се ражда само за няколко седмици след апела на
Тарас Вожняк, директор на Националната галерия
за изкуство в Лвов, и Марко Галиполи, италианец,
живеещ в Лвов, и Юстина Сорона. Инициативата е споделена от Лучио Гомиеро, преподавател в
университетите във Венеция и в Триест и предприемач. Той създава екип, чиято дейност бързо се
разпростира на национално ниво. Оттогава, много фирми, предприятия, институции и личности
– не само от света на изкуството, се включиха и
помагат с разнообразна подкрепа. Между тях са
Габриела Бели, директорка на Фондация Музей на
град Венеция (Musei Civici di Venezia – MUVE), която се
включи буквално в първите часове, и Филипо Фузи,
собственик на фирма за услуги и логистика в сферата на културните наследства и изкуството (Ars
Movendi Firenze) – специализирана фирма. Ф. Фузи
съдейства за контакти с други фирми от асоциацията за логистика в изкуството – Logistics Art,
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The first shipment of materials necessary for the
protection of various works of art in Ukrainian museums
is to depart on April 29, 2022. This constitutes the first
phase of the Save Ukraine Art 22 Initiative, designed
to support the safeguarding of the cultural heritage of
Ukraine. The first truckload of materials necessary for
the protection of works of art in Ukrainian museums
will depart on Friday, May 29 . It contains packaging materials, technical equipment for maintaining the right
temperature and humidity on the premises, technology for recording and classifying various cultural properties and everything necessary for the conservation of
paintings, sculptures, works of art in general, books etc.
The idea is to save them from damage, destruction, or
loss and oblivion.
The initiative, dubbed Save Ukraine Art 22, came
into being just a few weeks after an appeal was made
by Taras Voznyak, the Director of the National Gallery of
Art in Lviv, and Marco Gallipoli and Justina Sorona, both
Italian nationals residing in Lviv. Soon afterwards, it was
joined by Lucio Gomiero, an adjunct professor at the universities of Venice and Trieste and an entrepreneur, who
created a team and the initiative quickly grew up into
a nation-wide operation. Since then, many businesses,
entrepreneurs, institutions and private individuals – and
not only from the art world – have joined in with various forms of support. Among them are Gabriella Belli,
the Director of the Foundation for the Municipal Museums of Venice (MUVE), who jumped at the opportunity
from day one, and Filippo Fuzzi, owner and CEO of Ars
Movendi Firenze, a specialized logistics company operating in the sphere of cultural heritage and the arts,
who has also assisted in establishing contacts with other
businesses from Logistics Art, the association of logistics companies providing all kinds of services involving
warehousing, shipping and maintenance of works of art
and cultural properties in Italy or overseas.
Through the activity of numerous participants and
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които осигуряват всички услуги, свързани със складиране, експедиция и поддръжка на творби на изкуството и културни блага в Италия или в чужбина.
Благодарение на участието на мнозина и на
тяхната ангажираност към каузата, събраните
материали и дарения от Save Ukraine Art 22 се събират в гр. Удине в седалището на фирмата Ceccarelli
Group, която е начело на всякакъв вид логистика
и предоставя своята помощ на доброволни начала – транспорт в Италия с осигуряване на всички
необходими документи, или при доставки за Полша, а оттам за Лвов или за Харков. „Невероятно
е да почувстваш духа, емоцията на хуманитарна подкрепа по време на тези спешни ситуации.
Фирми, институции, граждани и университети
показват, че няма граници в тези ситуации“, казват Марко Галиполи и Лучио Гомиеро.
Ситуацията става все по-тежка и в бъдеще
много културни блага в черквите и в музеите на
Украйна са в риск. Както отбелязва Лучио Гомиеро:
„Първият транспорт на 29 април е видно, че няма
да е достатъчен. Украйна притежава изключително културно наследство, богато на произведения
на изкуството без включване наследствата, вписани в Представителния списък на ЮНЕСКО. Затова е важно да осигурим продължителност на
инициативата във времето и затова се обръщаме към фирмите и музеите, които разполагат с
необходимите материали“.
За повече и обновявана информация:
https://saveukraineart22.org
Материалът е предоставен от
организаторите на инициативата.

SUPPORT FOR UKRAINE

their commitment to the cause, the donations and materials contributed to Save Ukraine Art 22 were collected at the offices of Ceccarelli Group, a leading general
logistics company based in the city of Udine, which offered its assistance on a purely volunteer basis: transport
within Italy with all paperwork arranged as necessary,
or deliveries to Poland and from there to Lviv or Harkiv.
‘It is incredible to feel the spirit and the emotion of humanitarian support in such emergencies. Businesses,
institutions, private individuals and universities demonstrated that there are no boundaries in such situations,’
said Marco Gallipoli and Luciо Gomiero.
The situation in Ukraine is getting increasingly grave,
with many cultural artefacts in the country’s churches
and museums being at risk of destruction, damage, or
loss. Says Gomiero, ‘The first shipment, on April 29, was
clearly not enough. Ukraine possesses an exceptional
cultural heritage, rich in works of art, not even counting the elements of that heritage inscribed on the UNESCO World Heritage Lists. As it is necessary to ensure
the continuity of the initiative over time, we therefore
appeal to the businesses that have the necessary materials for their support.’
For more updated information visit:
https://saveukraineart22.org
This press release has been made
available by the organizers of the initiative.
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МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
INTERCULTURAL COOPERATION

Пример за международно културно сътрудничество:
вписването на „Мартеницата“ в Представителния списък
на елементите на нематериалното културно наследство на
човечеството на ЮНЕСКО
An example of international cultural cooperation: The inscription of
the ‘Martenitza’ on the UNESCO Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity
Ирена Тодорова, България / Irena Todorova, Bulgaria

През 2017 г. „Мартеницата“ е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството на
ЮНЕСКО. Безспорно това е голям успех за международното културно сътрудничество, тъй като за
първи път България, Румъния, Северна Македония
и Молдова демонстрират готовност да засвидетелстват пред света част, макар и малка, от
общото си нематериално културно наследство.
През последните пет години диалогът между
страните не е прекъсвал. С общи усилия техни
представители успяват да превърнат някои
местни и национални практики по отбелязването на 1 март в мултинационални, което определено е акт на приятелство и споделени културни
ценности. Разбира се, в целия този процес, особена
заслуга имат експертите, научните институти
и етнографските музеи, които особено допринасят за връзката между четирите държави, като
организират съвместни форуми и събития, посветени на 1 март.
Съответните общности също са активно
включени в усилията за изследване, инвентаризация, документиране и популяризиране на елемента. Налице са и редица проекти по опазването на
практиките и традициите. Можем да отбележим, че наред със сближаването на народите чрез
култура, е изпълнена и друга от основните задачи
на ЮНЕСКО – изграждане на мултинационални кандидатури и поддържане на непрекъсната връзка
между експертите и общностите.
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In 2017, the element ‘Martenitza’ was inscribed on
the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. This, without doubt, has been
a major success for international cultural cooperation
since for the first time ever Bulgaria, Romania, North
Macedonia and Moldova demonstrated their willingness to show the world a part, however small, of their
shared intangible cultural heritage.
In the past 5 years, the dialog among our countries
has not stopped for even a moment. With joint efforts
their representatives succeeded in transforming certain
local and national practices associated with the marking
of March 1st into multinational ones, which was definitely an act of friendship and evidence of shared cultural
values. Of course, throughout the entire process most
of the credit should go to the experts, the research institutes and the ethnographic museums, which made
a special contribution to strengthening the bond between the four nations by organizing joint forums and
events dedicated to March 1st. The relevant communities were also actively involved in the efforts to explore, inventory, document and promote the element.
A number of projects were initiated and implemented
with the aim of safeguarding the traditions and the relevant practices. We could note that, along with bringing
closer together our respective peoples through culture,
this has resulted in attaining yet another UNESCO objective: the development of multinational nomination
files while maintaining a continuous link between experts and communities.
We should, perhaps, also mention that, with all the
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Трябва да отбележим, че независимо от близките традиции, народите пазят своите изключителни черти, без да влизат в „конфликт“ по между си. Елементът носи различно наименование в
страните: в България е мартеница, но в Северна
Македония е мартинки, в Румъния и в Молдова е
мартишор. Носенето и закичването на мартеницата също се отличава като практика в различните държави. В България обичаят има най-широко разпространение, мартеница носят и млади, и
стари, деца, жени, все по-често и мъже, предимно
младежи. В Румъния, освен в някои части, предимно момчета и момичета се закичват с мартеница. Навсякъде обаче белият и червеният конец са
символ на здраве, плодородие и добър живот и са
важният елемент на мартеницата.
Примерът, който дават България, Румъния, Северна Македония и Молдова, показва как културното наследство ни събира и същевременно ни
кара да сме по-бдителни към опазване и популяризиране на националната ни култура и традиции.
Съвместното вписване на елементи като споделено наследство в ЮНЕСКО илюстрира в каква
степен нематериалното културно наследство
може да бъде ключова тема за сътрудничество
между държавите.
Д-р Ирена Тодорова
Изпълнителен директор на Регионален
Център София – ЮНЕСКО

INTERCULTURAL COOPERATION

similarities between their respective traditions, each of
our peoples has retained features that are unique to it,
without coming in conflict with one another. The element goes under different names in each of the countries involved: in Bulgaria it is a martenitza, in North Macedonia, martinki, and in Romania and Moldova the word
for it is mărțișor. The actual wearing of the martenitza
and the manner in which it is attached to the person also
differ from one country to another. In Bulgaria, where
the custom is the most widespread, everyone – young
and old, children, women and, ever more often, men,
mostly young guys – wears a martenitza. In Romania,
except for certain areas, the mărțișor is popular mostly
with young boys and girls. Whatever the case, the defining element of the martenitza is the red-and-white
twine as a symbol of health, fertility and the prosperity.
The example set by Bulgaria, Romania, North Macedonia and Moldova demonstrates how the shared
cultural heritage brings us together while, at the same
time, urging is to be more vigilant in safeguarding and
promoting our national culture and tradition.
The joint inscription of an element as shared heritage on the UNESCO lists is evidence of the extent to
which the intangible cultural heritage can be a crucial
channel of cooperation among nations.
Dr. Irena Todorova Ph.D.
Executive Director of the Regional Centre
Sofia – UNESCO
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Мартеници и първомартенски практики в българската
градска култура
Martenitzas and March 1st-related practices in Bulgarian urban
culture
Искра Тодорова, България / Iskra Todorova, Bulgaria

Искра Тодорова e завършила Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Българска филология“, магистърска
степен. Тя е уредник в отдел „Етнография” на
Регионалния исторически музей в Русе. Изследователските � интереси са насочени в областта на традиционната и градската етнология,
фолклористиката, културната антропология,
ономастиката, съвременните тенденции в кураторството и музеологията. Има дългогодишен опит в теренни етноложки проучвания
на различни селища и общности, множество
участия в научни конференции и над 20 научни
публикации.
Резюме: В българския празничен календар Първи
март или Баба Марта е един от най-обичаните празници. Наследен от фолклорната традиция, той се е
превърнал в неизменна част от празничния живот на
съвременните българи. В процеса на десакрализация и
разпад на традиционната празнично-обредна система обичаят претърпява множество промени, които
засягат, както структурата и функциите му, така
и обредния предмет. Текстът проследява появилите се нови културни модели и трансформациите на
практиките, свързани с мартениците в контекста
на българската градската култура от началото на
ХХ в. до нашето съвремие.

През 2017 г. номинацията на елемента „Мартеница“, свързан с културните практики на Първи
март, е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Номинацията
е мултинационална и включва България, Румъния,
Молдова и Република Северна Македония. Обичаят
е познат на части от територията и на други
съвременни държави на Балканите – Гърция, Сър-
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Iskra Todorova is an alumna of the Sts. Cyril and
Methodius University of Veliko Tarnovo, majoring
with a Master’s Degree in Bulgarian philology. She
is the curator of the Ethnography Department of the
Regional Museum of History in Rousse. Her scholarly interests lie in the areas of traditional and urban
ethnology, folklore studies, cultural anthropology,
onomastics as well as the modern trends in museum
curation and museology. With a long-standing experience in ethnological field research at various communities and population centres, she has participated
in numerous scientific conferences and has authoried
more than 20 research papers.
Abstract: March 1st, also known affectionately as Baba
Marta (Granny March) is one of the most popular Bulgarian
holidays. An element of our traditional heritage, it has grown
into an integral part of the holiday calendar of present-day
Bulgarians. In the process of de-sacralization and disintegration of the traditional festive ritual system, this custom
has undergone many transformations affecting its structure
and functionality as well as the actual ritual object. This text
seeks to trace the emergence of new cultural models and the
transformations of practices associated with martenitzas in
the context of Bulgarian urban culture since the turn of the
20th century until the present day.

In 2017, the element ‘Martenitza’, nominated for being representative of the cultural practices associated
with March 1st, was inscribed on the UNESCO Representative list of Elements of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The nomination was a multinational one, jointly proposed by Bulgaria, Romania, Moldova
and the Republic of North Macedonia. The custom of
the martenitza is also known across parts of the territories of other Balkan countries, e.g. Greece, Serbia, and
Albania. In every nation, however, traditional practices
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бия, Албания. При всеки народ обаче, традиционните практики имат своя специфика в развитието си, показват различна степен на жизненост и
адаптация към съвременната култура.
В българския празничен календар Първи март,
познат още като Баба Марта, е един от най-обичаните празници. Наследен от фолклорната традиция, той се е превърнал в неизменна част от
празниците на съвременните българи. Върху фолклорната основа на празника възникват и се развиват нови културни модели, а мартеницата
променя функциите си, променят се формата и
материалите, от които е направена.
Интересът ми към темата е провокиран от
дългогодишната работа на екипа на Регионалния
исторически музей в Русе с мартениците като
културно наследство. В последните 15 години в
основния фонд на отдел „Етнография“ се натрупаха солидно количество мартеници, бяха организирани множество изложби и дейности, посветени
на темата, беше реализиран проект, посветен на
съвременните първомартенски практики1. Във
връзка с това проведох няколко теренни проучвания с реализирани повече от 60 интервюта,
изследвани архивни материали, интернет ресурси, както и научни публикации, свързани с темата.
Резултатите представих на научни форуми и в
научни публикации2. Те са в основата и на анализа
в настоящото изследване.
В традиционния календар Първи март е свързан с прехода от зима към пролет и пробуждането на природата за нов живот. Във фолклорните представи ситуациите на преход са особено
критични за човека, затова в миналото този период е изпълнен с обрeди и културни практики
за предпазване на човека и общността. Част от
Проектът „Мартеници и съвременни първомартенски
практики – дигитализация и споделяне“ е реализиран през
2022 г. по програма „Културно наследство“ на Национален
фонд „Култура“, модул „Съхранение и популяризиране“, 2021.
2
Тодорова, И. 2020 Първомартенската празничност през
социализма. – В: Стари места, нови празници. Известия на
Регионален исторически музей – Русе. Кн. ХХІІ. Русе. ТП Груп
– Русе, 139–152; Тодорова, И. 2021 Мартеници в музейните
интерпретации. – В: Местни общности, културни
наследства и музеи: http://iefem.bas.bg/mestni-obshtnostikulturni-nasledstva.html; Тодорова, И. 2021 Мартеницата
като културно наследство – научни интерпретации и
музейни репрезентации: https://www.museumruse.com/
catalogs-old/cultural-heritage/.
1

INTERCULTURAL COOPERATION

tend to retain certain unique specificities in their development, demonstrating different levels of viability and
adaptation to contemporary culture.
The date March 1st, also known as Baba Marta
(Granny March), is one of the most beloved days on the
Bulgarian holiday calendar. An element of this country’s
traditional heritage, it has evolved into an integral part
of the present-day Bulgarians’ festive lifestyle. As new
cultural models are evolving on the basis of its folklore
foundation, the martenitza has been changing its functions, its form and the materials it is made from.
My interest in this matter has been provoked by my
long-standing work as a member of the team of the Regional Museum of History in the city of Rousse on the
martenitza as part of Bulgaria’s cultural heritage. In the
past 15 years, a substantial number of martenitzas have
been added to the main collection of the Ethnography
Department; numerous exhibitions and other activities
dedicated to the subject have been organized, and a project on the subject of present-day social practices associated with that holiday was implemented recently1. In
that context, I conducted several field studies including
over 60 interviews; I researched paper archives, online
sources and scientific publications with relevance to my
subject matter. The results of my studies have been presented at scientific forums and in research papers2; they
also form the basis of my analysis for the present study.
As part of the traditional holiday calendar, March 1st
is associated with the transition from winter to spring
and the awakening of nature for a new life cycle. In traditional folk perceptions, situations of transition are particularly critical for humans, which explains why this
1
The project named ‘Martenitzas and modern-day practices
associated with March 1st: Digitization and sharing’ was
implemented in 2022 as part of the Cultural Heritage program of
the National Culture Fund, ‘Conservation and Promotion’ module,
2021.
2
Тодорова, И. 2020 Първомартенската празничност през
социализма. – В: Стари места, нови празници. Известия на
Регионален исторически музей – Русе. Кн. ХХІІ. Русе. ТП Груп
– Русе, 139–152; Тодорова, И. 2021 Мартеници в музейните
интерпретации. – В: Местни общности, културни
наследства и музеи: http://iefem.bas.bg/mestni-obshtnostikulturni-nasledstva.html; Тодорова, И. 2021 Мартеницата
като културно наследство – научни интерпретации и
музейни репрезентации: https://www.museumruse.com/
catalogs-old/cultural-heritage/.
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тях са свързани с образа на Баба Марта и нейния
непостоянен характер – жените изнасят червена
тъкан навън преди изгрев слънце, за да се усмихне
старицата, бабите не излизат от вкъщи, за да
не я разсърдят, не се слагат черни съдове на огъня, за да няма болести по житото.
Стопанките почистват къщите, изтръскват всички постелки и палят боклука, а на места
го прескачат, за да се предпазят от бълхи, змии и
гущери. Рано сутринта обикновено най-възрастната жена в дома изработва и връзва по една усукана червено-бяла вълнена нишка на ръката или на
врата на най-уязвимите членове в семейството
– децата, младите моми и младоженките, както
и на новородените домашни животни. Мартеницата се носи до идването на първите щъркели и
лястовици. При тяхната поява тя се сваля и се
връзва на плодно дръвче или се затиска под камък,
за да се гадае за бъдещо плодородие.
В традиционната култура мартеници не се
разменят и не се подаряват. Употребата им е обвързана с предпазващи функции за децата и младите и тяхното развитие. След средата на ХХ
в. по-голямата част от обредните действия са
отпаднали и остават само в паметта на по-възрастните хора. Устойчив елемент и носител на
спомен за традицията остава носенето на мартеници, жива практика и днес.
Урбанизационните процеси в периода на модерността водят до възникването на нови културни модели в отбелязването на празника от началото на ХХ в. В началните десетилетия на века
се появяват две нови първомартенски практики
– размяна на мартеници между роднини, познати,
приятели, колеги и поздрав с картичка, на която е
прикрепена мартеница (червено-бяла нишка с пискюлчета, обикновено от коприна). И двата модела
възникват и се разпространяват първоначално в
големите градове най-вече сред интелигенцията.
Честитенето с картичка е свързано с развитието на пощенските услуги и влиянието на западноевропейските културни практики за размяна на благопожелания за празниците между близки
и познати. По това време в България все още не
се произвеждат достатъчно картички и повечето се внасят. Тематични картички за Баба Марта няма и младите, особено тези, които таят
симпатии един към друг, си разменят картички
с романтични сюжети на влюбени или с красиви
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Първомартенска картичка, ръчно рисувана, от 40-те г. на ХХ
в. ©Сн.: И. Тодорова.
March 1st greeting card, hand-painted, 1940s. Photo: © I. Todorova.

period is full of rituals and cultural practices aimed at protecting the individual and the community. Part of them
relate to the personage of Baba Marta (Granny March)
and her wayward, erratic nature: women would place a
red piece of fabric outdoors before sunrise to make the
old lady smile; old grannies would not leave the house
lest they would upset her; no blackened cooking vessels would be put in the fireplace so there would be no
diseases in the cornfields, etc. The housewives would
clean the houses, shake all the rugs and the bedding
and burn the household trash or, at places, jump over
it to protect themselves from fleas, snakes and lizards.
Early at dawn, usually the oldest woman in the household would braid a piece of string made from one red
and one white thread and tie it on the wrist or the neck
of the most vulnerable members of the family: the children, the young maidens and the new brides, as well as
on the newborn lambs, calves, kids and foal. The martenitza would not be removed until the wearer saw the
first stork or swallow after the spring migration; then it
would be tied to a fruit tree branch or hidden under a
rock in anticipation of the future harvest. In traditional culture, martenitzas were never exchanged or given
away as a gift. Their use was associated with their alleged powers to protect children and young persons
in the process of their physical development. Since the
mid-20th century, most of the rituals associated with
the custom have been phased out, surviving only in the
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девойки и актриси, на които прикрепят мартеница. Тази практика е забравена, не се среща и в
етнографската литература.
При преглед на колекция от стари пощенски
картички, дарени на музея, се оказа, че на една от
тях надписът е с поздрав за Баба Марта, а около
ръката на актрисата от снимката има две дупки – по всяка вероятност там е имало мартеница. Споделеното с колеги предположение, доведе и
до дарение от три подобни картички, открити в
антикварен магазин3. Картичка от периода с рисунка на елегантна дама и прикрепена мартеница
е публикувана и в материал на колегата Т. Недева
от РИМ – Велико Търново във в. „Борба“, но само
изображението, без съдържанието на надписа й4.
С. Василева от Враца сподели спомен на майка си:
„Дядо ми е пращал бяла визитна картичка с пискюлче мартеница и поздрав към съответното
лице. Това е някъде около 1940 г.“ (С.В., род. 1964 г.,
Враца). Натрупването на материали и информация засили убеждението ни, че това не е изолирано явление, защото публикуваните в интернет
и налични вече към фонда на РИМ – Русе картички,
са от различни населени места.
В периода между двете световни войни и в
контекста на движението „Родно изкуство“ се
появяват първите специално създадени картички
за Първи март. Те са авторски, представят етносюжети – младежи и деца в традиционни носии,
персонаж Баба Марта, пролетни цветя, щъркели и
лястовици и други символи на пролетта. Модели
за картички рисуват и известни художници като
Вадим Лазаркевич5.
Непосредствено след края на Втората световна война честитките за Първи март наследяват повечето от тези сюжети. Липсата на
илюстровани картички с подходяща тематика
води и до разпространението на ръчно рисувани.
За това разказва Живка Иванова (род. 1947 г., Велико Търново), приятел и дарител на музея, участвала в създаването на такива картички: „Тя (майка
С благодарност към колегата Десислава Божидарова от
РИМ – Видин, която дари гореспоменатите картички.
4
https://www.borbabg.com/2016/03/01/lyubopitno-i-malkoizvestno-za-trnovs/ (25.05.2019 г.)
5
Вадим Лазаркевич (1895–1963), художник, илюстратор
на книги, роден в Белая Церков, Украйна, свързал живота и
творчеството си с България, познат на поколения българи с
илюстрации на любими детски книжки (бел. ред.).
3
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memories of the elderly. However, the actual wearing
of a martenitza has remained as a steady reminder of
a once viable tradition and a practice that is very much
alive to the present day.
The processes of urbanization with the advancement of the modern age since the turn of the 20th century have prompted the emergence of new cultural
models in celebrating the holiday. In the early decades of
the century, two new March 1st practices emerged: for
martenitzas to be exchanged within the family, among
close relatives, friends and members of the same social/
professional circle, and for the martenitza (a red and a
white tassel attached to a piece of string braided from
white and a red thread, usually made of silk) to be affixed to a postcard. Both practices initially took shape in
the larger cities, among the better educated classes. The
exchange of greeting cards was a by-product of the development of postal services and the influence of Western European cultural practices, notably the exchange
of best wishes for the holidays between friends and relatives. In those days, greeting cards were not manufactured in sufficient quantities in Bulgaria, so most were
imported. As there were no thematic cards dedicated
to Baba Marta, young people – especially those emotionally involved – would exchange cards with romantic
scenes of amorous couples or beautiful girls (typically
famous actresses) to which a martenitza would be affixed. This practice is kong forgotten and there is no
mention of it in ethnographic literature.
While reviewing a collection of old postcards donated to the museum, our team discovered that one of them
was inscribed with a greeting for Baba Marta (Granny
March, or March 1st). The picture of an actress on the
postcard had holes punched on both sides of the wrist;
apparently a martenitza had been threaded through
them. This assumption, shared with colleagues, led to
a donation of three similar postcards discovered in an
antiques shop3. A vintage postcard depicting an exquisitely dressed lady with a martenitza affixed to it was
shown in an article published in the newspaper Borba
by our colleague T. Nedeva from the Regional Museum of History at Veliko Tarnovo; however, only the face
of the postcard was visible, not the reverse with the
3
I owe a debt of gratitude to my colleague Desislava Bozhidarova
of the Vidin RMH, who contributed the above-mentioned greeting
cards to our collection.
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� – бел. И.Т.) е учила „История на изкуството и музиката“ във Виена, но започва Втората световна
война, бомбардировки, пансионът � е унищожен,
багажът � остава там. Тя се връща в България,
омъжва се за баща ми, който има частна аптека.
След 9 септември 1944 г. аптеката е национализирана. Слава Богу, оставят баща ми да работи в
собствената му аптека, но това е недостатъчно за изхранване на семейството... И понеже тя
винаги е имала усет към изкуството, рисувала
е много добре, започва да рисува картички. Това
беше един дълъг и сложен процес, защото месеци преди Баба Марта, Нова година или Великден
се купуваше кадастрон, който се разчертаваше
на дълги ленти, нарязваше се после на картички
и всяка картичка се рисуваше самостоятелно на
ръка“. Тези картички се продават на консигнация
по книжарници и будки за вестници до началото
на 60-те години. Запазените екземпляри са заснети за архива на музея, където се съхраняват
ръчно рисувани картички и от други дарители, а
днес се откриват и в интернет6.
През 60-те години родната индустрия започва
да произвежда множество първомартенски картички на достъпни цени. Разнообразието в сюжетите е голямо, но може да бъде класифицирано
6
https://impressio.dir.bg/izgubenata-balgariya/izgubenatabalgariya-kogato-martenitsite-noseha-istinsko-zdrave-i-shtastie
(5.03.2020)
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Посрещане на Баба Марта в детска градина „Пролет”, гр.
Тутракан, 2016 г. © Сн.: С. Трифонова-Костадинова.
Welcoming Granny March at Prolet (Spring) Kindegarten in the
town of Tutrakan, 2016. © Photo: S. Trifonova-Kostadinova.

inscription4. S. Vassileva from Vratza shared in an interview her mother’s memories: ‘Grandpa would send
me a white visiting card with a martenitza tassel affixed
to it, and inscribed with a greeting to the recipient. This
was some time around 1940’ (S.V., b. 1964, from Vratza).
The evidence and information accumulated over time
strengthened our belief that this was by no means an
isolated occurrence, as the postcards collected by the
Rousse RMH and posted on the Internet came from different places.
The earliest greeting cards created especially for
March 1st came into being during the interwar period,
in the context of the ‘Native Art’ movement. Designed
by known artists, they represented ethnic themes: children and youth in traditional garb, the Granny March
personage, spring flowers, storks and swallows and
other seasonal symbols. Some famous artists like Vadim
Lazarkevich were involved in preparing the designs5.
4
https://www.borbabg.com/2016/03/01/lyubopitno-i-malkoizvestno-za-trnovs/ (25.05. 2019)
5
Vadim Lazarkevich (1895–1963), artist and book illustrator, born
in Belaya Cerkov, Ukraine; his life and work are connected with
Bulgaria. He is a household name and is known to generations of
Bulgarian readers for his illustrations of beloved children’s books
(Editor’s note).
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в няколко групи: рисувани или снимани пролетни
цветя, прелетни птици, Баба Марта – рисунка
или снимана кукла, младежи в традиционни носии,
предмети от традиционната култура – пафти,
чанове, бъклици и пр. Обикновено в десния горен
ъгъл има фабрично залепена мартеница. В други
случаи мартеницата е изображение на самата
снимка или се прикрепя допълнително. Има случаи
и на дублиране – изображение на картичката, както реално прикрепена.
Пак по това време честитенето на Баба Марта с илюстрована картичка с мартеница става
масово явление. В семействата с деца в пощенския плик винаги има и пластмасова брошка мартеница. „Получавахте ли по пощата мартеници
от роднини и приятели на семейството? – О, да!
И когато пликчето беше дебеличко, се радвахме,
защото знаехме, че има мартеница за нас.“ (М.М.,
род. 1968 г., Силистра); „Да. Получавах много мартеници и по пощата. Нашият род е голям.“ (М.Д.,
род. 1972 г., с. Обретеник, Русенско). „Пращахме по
пощата картички и мартеници. Особено, където
има деца, задължително има мартеници. Търсех да
са по-плоски, а не от ония топчета, че много издуваха плика“. (Н.С., род. 1947 г., с. Сушица, Великотърновско). Макар и в по-голяма степен виртуални, картички за Баба Марта си разменяме и днес.
Друга устойчива първомартенска практика
днес е масовата размяна на мартеници между
близки и приятели. Нейното начало също трябва да се търси в началото на ХХ в., но по-изразена
става в периода между войните, когато интелигенцията преосмисля културното наследство и
вплита негови елементи в градските културни
модели. Множество от представителите на изкуството във всичките му сфери създават модернистични произведения, в които традицията
е визуализирана, а това води до нейното популяризиране и ценностно преосмисляне. Това се отразява и на традиционната практика за носене
на мартеници.
Традицията за изработване на мартеници продължава да съществува в по-малките населени
места, предимно в аграрните региони на България
до средата на ХХ в. В столицата и в по-големите
индустриални градове тя е заменена от фабрично
произведени мартеници, които променят формите и материалите и отразяват появата на нов
празничен модел. Размяната на мартеници, купе-
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In the aftermath of the WWII, greeting cards marking March 1st used most of these themes. Due to the
shortage of illustrated postcards with suitable subject
matter, there was a proliferation of DIY, hand-painted
ones. Here is the story of Zhivka Ivanova, a friend and
sponsor of the Museum, who herself took part in the
creation of such greeting cards: ‘She [Zhivka’s mother –
I.T.] had studied art and music history in Vienna, but then
WWII broke out, her boarding school was destroyed in
the air raids and all her personal possessions were buried
under the rubble. She came back to Bulgaria and married my father, who ran a private pharmacy. After [the
communist coup on] September 9, 1944, the pharmacy was nationalized. Thank God, the authorities allowed
my father to continue working in his own pharmacy, but
his earnings were not enough for raising a family (with
two children born in the meantime). And since my mom
always had a taste for art, and was good at painting,
she started designing postcards. This was a long and
arduous process because months before March 1st or,
respectively, New Year’s Day or Easter, she had to buy
rolls of cardstock, which were cut into long ribbons, the
ribbons into smaller squares, and each card was painted by hand’ (respondent born 1947 in Veliko Tarnovo).
Such cards were sold on consignment at bookstores and
newsagents until the early 1960s. Images of surviving
specimens are kept in the Museum’s archive together
with hand-painted postcards from other donors, and
can today be found on the Internet6.
By the 1960s, the country’s industry was already
able to produce March 1st postcards in sufficient quantities at affordable prices. The variety of themes was
considerable but could largely be classified in several
groups: painted and photographic images of spring
flowers, migratory birds; Granny March – whether a
painted image or a photographed doll; youths in traditional costumes; traditional everyday objects like pafti
(ladies’ hand-wrought belt buckles), cowbells, wooden
wine flasks etc. Typically, they had a factory-attached
martenitza in the top right-hand corner; in other cases, the ornament was part of the printed image itself.
There were also examples where the physical martenitza was added on top of a printed one.
Meanwhile, the custom of marking March 1st by
the exchange of greeting cards with affixed martenit6
https://impressio.dir.bg/izgubenata-balgariya/izgubenatabalgariya-kogato-martenitsite-noseha-istinsko-zdrave-ishtastie(5.03.2020)
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zas had become widespread. Envelopes addressed to
families with children always contained a plastic brooch
with the usual red and white tassel attached to it. ‘Q.:
Did you receive martenitzas in the mail, sent by friends
and loved ones? A.: Oh yes! Whenever the envelope was
plump and bulging in the middle, we were happy because
we knew there would be a martenitza inside!’ (interview
with M.M., b. 1968, from Silistra). ‘Yes. I received many
martenitzas by mail. We are a big family’ (M.D., b. 1972,
from the village of Obretenik, Rousse district). ‘We would
send postcards and martenitzas by mail. Especially if
there were kids in the family, a martenitza was a must.
I would seek to get flatter ones, not those round pompoms that would puff up the envelope’ (N.S., b. 1947 in
the village of Sushitza, Veliko Tarnovo district). The custom of exchanging March 1st cards is very much alive
today, although they are mostly virtual, sent in digital
form through the social media.

Мартеници, изработени от деца в „Работилницата на Баба
Марта” в читалище „Н. Й. Вапцаров 1873”, гр. Тутракан, 2021 г.
© Сн.: С. Трифонова-Костадинова.
Martenitzas made by children of Granny March’s Workshop at the
N.Y. Vaptzarov 1873 chitalishte (community cultural center) in the
town of Tutrakan, 2021. © Photo: S. Trifonova-Kostadinova.

ни от сергии и магазини, се налага устойчиво. Започват да се носят не само от деца и жени, но и
от млади мъже. Появяват се брошките мартеници, изработени от пластмаса, с игла за закачане
и с добавена мартеница от усукана бяло-червена
нишка с пискюли. За модернизирането на традицията между войните научаваме от различни публикации. М. Вълев разказва в „Когато мартениците
носеха истинско здраве и щастие“ (в. „Мир“, 1940 г.7)
за изникването на цяла индустрия покрай обичая
и отпечатва снимки на улични търговци „количкари“, витрини на магазини и книжарници, отру7
https://impressio.dir.bg/izgubenata-balgariya/izgubenatabalgariya-kogato-martenitsite-noseha-istinsko-zdrave-i-shtastie
(5.03.2020).
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Another practice associated with March 1st that has
survived the test of time is the ubiquitous exchange of
martenitzas among friends and family. While similarly
dating from the early years of the 20th century, it became especially pronounced during the inter-war period, when the educated urban classes began re-evaluating their cultural heritage by mixing elements of living
tradition into the cultural models of the city. Many creative artists in every sense of that word took to producing modernist works through which the heritage found
visual expression, thus adding new value and meaning
to traditional practices. This also affected the traditional
practice of wearing martenitzas. The tradition of making
martenitzas by hand had survived in smaller population
centers, mostly in rural areas, until the mid 20th century.
In the capital and the major cities, however, it had given
way to factory-produced items; this caused changes in
the forms and materials used, reflecting the emergence
of a new festive pattern. The exchange of factory-made,
stall-bought items became the norm. Wearing a martenitza was no longer the exclusive privilege of children
and women; it had become a young man’s lapel decoration, too. Martenitzas appeared consisting of a plastic
brooch with a safety pin for pinning them to garments,
and an added red-and-white braided string with two tassels, a red and white one, attached to its ends. We can
learn from contemporary publications about how the
tradition became ‘modernized’. In his article ‘When the
martenitzas brought real joy and good health’ (Mir daily,
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пани с мартеници. Поради радикалната промяна
на политико-икономическата система в България
след 1944 г. и икономическата криза след войните,
фабричното производство на мартеници замира.
Новата градска традиция за носене и размяна на
мартеници обаче е жива, което поражда потребност от нови начини за тяхното производство
и продажбата.
Освен че рисува картички, майката на Ж. Иванова помага за изработването на мартеници:
„След това започна и производството на мартеници. В Търново живееше една унгарка – Манци,
така я знам, тя беше много пробивна, пускаха я да
пътува като чужда гражданка до Унгария. Мъжът
� беше технически грамотен и направи някаква
преса, с която правеха формичките за мартениците. Месеци преди март майка отиваше у тях
и работеше надомно с часове. Правеха се отливки
на различни фигурки, които те оцветяваха и залепяха с разни други неща. Правеха се мартеници
от кожи, от парченца плат, от различни материали. И вече грижата за разпространението и продажбата беше на фирмата на Манци. Това е било
характерно и за Русе. На моя близка приятелката
работела надомно, мартеници. (Ж.И., род. 1947 г.,
В. Търново)“.
Оказа се, че това не е изолирано явление –
частници, които са правели мартеници, открихме
в Русе и Шумен. Хр. Ярловски (род. 1946 г., Самоков)
разказа, че в родния му град е имало частници, зачислени към местния Аграрно-промишлен комплекс,
които имали право по постановление да шприцоват мартеници. Друг респондент си спомни за изработвани надомно мартеници от хора с договор
към различни предприятия, където имало цехове
за инвалиди: „Обикновено (…), трудоустроените,
с увреждания. Правителството гледаше те да се
включат в дейност, която да е по възможностите им (Н. П., род. 1962 г., Русе)“.
Масовото фабрично производство започва
след 60-те години, когато много трудово-производителни кооперации, специализирани за детски играчки и сувенири, промишлени комбинати
и предприятия за стоки ширпотреба започват
да произвеждат голямо разнообразие от пластмасови мартеници брошки, както и пискюли, помпони и фигурки (Пижо и Пенда, жълъдчета, гъбки и
др.) от памучна и копринена прежда. Месец преди
Първи март улични сергии, книжарници, магазини
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Павилион на производител и продавач на мартеници,
първомартенски базар, Русе, 2020 г. © Сн.: И. Тодорова.
The vending booth of a martenitza manufacturer and merchant at
the March 1st bazaar, Rousse, 2020. © Photo: I. Todorova.

19407), M. Valev describes the emergence of an entire
industry associated with that custom; the piece was illustrated with photos of street vendors with push-carts
and shop and bookstore windows laden with martenitzas. Due to the radical change of the political and economic system in Bulgaria after 1944 and the post-war
economic crisis, the industrial production of martenitzas
sharply declined. The new urban tradition of wearing
martenitzas, however, survived, prompting a quest for
new ways of making and selling them.
In addition to painting postcards, Zh. Ivanova’s mother would help with the making of martenitzas: ‘It was
after that that the manufacturing of martenitzas began.
There was this Hungarian lady living in Tarnovo, Manzi
was her name as far as I remember, she was very tenacious in pursuing her goals, and the authorities allowed
7
https://impressio.dir.bg/izgubenata-balgariya/izgubenatabalgariya-kogato-martenitsite-noseha-istinsko-zdrave-i-shtastie
(5.03.2020).
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подреждат витрини с множество мартеници8.
Евтините пластмасови мартеници брошки
стават много популярни сред децата, които се
състезават кой ще има най-много и най-интересни екземпляри: „Разменяхте ли с деца? – Разменяхме си, подарявахме си и се кичехме като генерали.“ (Ж. И., род. 1947 г., В. Търново); „Да, даже
се състезавахме кой колко мартеници е събрал“
(М. М., род. 1968 г., Силистра); „Хвалехме се един
на друг в махалата и в училище кой колко и какви
мартеници е получил. Особена гордост бяха светещите мартенички.“ (Д. Т., род. 1967 г., Русе)9.
В периода от края на 40-те до 60-те години по
брошките виждаме устойчиви символи на късмет
и щастие, като подкова, детелина, сърце, котва,
както и символите на пролетта – пролетни цветя и прелетни птици. Макар и косвено, те имат
семантична връзка с традиционния празник, чиито функции са предпазване на уязвимите членове
на общността в ситуация на преход от зима към
пролет и осигуряване на здраве и късмет в бъдещето. Може да се каже, че визуалните послания
дублират наративните, които се изричат при
подаряване на мартеницата.
През следващия период (след 60-те години) при
пластмасовите брошки връзката с тази символика се оказва не толкова важна. Продължават да
се ползват и тези сюжети, но се появяват множество нови теми, които по никакъв начин не са
свързани с традиционния смисъл на празника Баба
Марта. Макар и условно биха могли да се класифицират в няколко групи: животни (вкл. екзотични);
цветя – не само пролетни; приказни герои; анимационни герои – предимно от съветски филми;
технически средства – леки коли, самолети, космически ракети; предмети от традиционната
култура – бъклици, вретена, хурки, и много други.
Появата на несвързани със смисъла на празника
сюжети показва оттласкването от традицията и появата на визуална промяна и в областта
на празнични атрибути, свързани с традиционни практики. Наличието на изображения на технически средства като космически ракети, самолети, камиони и дори пушки и автомати, са
част от внушенията и амбицията на социалис8
https://archives.government.bg/bgphoto/077.01..pdf: с. 12, с. 16,
с. 33 (12.01.2020).
9
Арх. РИМ–Русе, ф. Е 05.
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her to travel to Hungary, being a foreigner and all that.
Her husband was technologically literate and put together some kind of a press they used to make the moldings for the martenitzas. For months before March my
mom would go to their place and spend hours working in
their home workshop. They would cast different figurines
which they would then color and glue together with other
things. They also made martenitzas from scraps of leather, pieces of fabric or other materials. And then Manzi’s
firm would take care of their distribution and sales. This
was not uncommon in Rousse either. A relative of mine
had a lady friend who would work from home, making
martenitzas’ (Zh.I., b. 1947, from Veliko Tarnovo). As it
turns out, this was not an isolated occurrence: private
businesses making martenitzas could also be found in
the cities of Rousse and Shoumen. H. Yalovski (b. 1946
in Samokov) told us that private businesses in his home
town operating under the umbrella of the local Agro-Industrial Complex [a state-run entity in the period of socialism] were allowed under a Ministerial Council decree
to press martenitzas in their home workshops. Another
respondent recalled that martenitzas also used to be
made ‘from home’ by private contractors hired by various [state-run] enterprises where there were designated
workshops employing disabled individuals: ‘Usually (…)
people with disabilities were referred by the government
to jobs that were within their capacity to perform’ (N.P.,
b. 1962 in Rousse).
Mass industrial production of martenitzas began after the 1960s, as many work cooperatives specializing in
the manufacture of toys and souvenirs, industrial factories and enterprises making basic consumer goods began churning out a large variety of plastic brooch-type
martenitzas, as well as the usual red-and-white tassels,
pom poms as well as stylized human figurines (Pizho
and Penda) and plant shapes (acorns, mushrooms, etc.),
from either silk or wool yarn. A month before March
1st, an enormous variety of martenitzas adorned street
vendors’ stalls, bookstore shelves and shop windows8.
Cheap plastic brooches with martenitzas became
especially popular with children, who would compete
among themselves with the size and variety of their collections. ‘Q.: Did you trade martrenitzas with the other
kids? A.: Yes, we traded and exchanged gifts of martenitzas with one another until our chests were covered sol8
https://archives.government.bg/bgphoto/077.01..pdf: с. 12, с. 16,
с. 33 (12.01.2020).
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тическата власт да създаде „нация техническа”.
В същото време през 60-те години се преосмисля
отношението към народната култура и в много
области на изкуството темата за културното
наследство има своите проявления. В тази тенденция се вписва сувенирната индустрия, свързана с „Балкантурист” – националния туроператор
по това време, която създава предмети, вдъхновени от материалната култура на българите.
Част от нея са и брошките мартеници, които
изобразяват бъклици, стомни, шарени чинии, вретена, хурки и др.
Темата за любовта е неизменна в картичките и брошките от началото на тяхната поява
до сега. Проявленията � откриваме в написаните пожелания, в изображения на влюбени двойки
и чрез символи – сърца, амурчета, двойки гълъби
и котки. Темата има своите корени в архетипната основа на мартеницата. В българската традиционна култура тя се осмисля като единство
на противоположности, изразено със средствата
на фолклорната еротика. Усуканият червено-бял
конец символизира акта на сливане и очакваното
ново начало. В този смисъл мартеницата е сред
основните еротични знаци в българския фолклор.
Пискюлите са уподобени на мъж и жена, наречени
Пижо и Пенда (диалектни форми, назоваващи полови белези), с идеята за очакваното след сливането на мъжа и жената плодородие. В периода на
българската модерност тези смисли са пренесени върху темата за любовта и са несъзнаван
рефлекс на митологични представи в българската менталност.
Във времето на социализма по-особен статут
имат мартениците, изработвани в ателиетата
на Съюза на българските художници (СБХ) и предлагани в техните магазини. Повечето респонденти ги определят като по-висок клас: „Помните
ли мартениците от СБХ? – Да, прекрасни и скъпи; С какво бяха по-различни от обикновените? –
Изработени от майстори на приложните изкуства, по-нестандартни, интересни, с фолклорни
мотиви. Знам, че докато гледах СБХ витрината
ми изтичаха очите, но това бяха най-скъпите
мартеници, които отиваха за ДКМС (младежката комунистическа организация) или някоя партийна канцелария (С. В., родена 1964 г., Враца).“ „В
СБХ-то бяха много скъпи. За мен бяха просто недостъпни. То е, защото бяха ръчно изработени.
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id with them like a general’s with medals’ (Zh.I., b. 1947
in Veliko Tarnovo); ‘Yes, we even competed with one
another as to who would collect the most martenitzas’
(M.M., b. 1968 in Silistra); ‘We would brag to one another in the hood and at school about who received how
many martenitzas, and what kinds. Fluorescent brooches
[that glowed in the dark] were our pride and joy’ (D.T., b.
1967 in Rousse)9. Between the 1940s and the 1960s the
brooches were styled in the shape of the eternal symbols of good fortune and happiness: horseshoe, four-leaf
clover, heart, anchor, as well as those of spring: flowers,
migratory birds. These related, albeit indirectly, to the
traditional spirit and functions of the holiday in protecting the vulnerable members of the community during
the transition from winter to spring while generating a
new life, good health and the best of luck for the future.
One could say that the visual messages duplicated and
reinforced the verbal ones, i.e., the good wishes spoken
when giving someone a martenitza.
During the next period (from the 1960s onwards),
the symbolic meaning of the plastic brooches became
less important. The early themes remained in circulation, but lots of new ones appeared as well that were in
no way related to the traditional content of the Granny
March holiday. For convenience, these could be classified
in several groups: animals (incl. exotic ones); flowers (of
all seasons, not just spring); fairy tale heroes; animated
cartoon characters (mostly from Soviet movies); machinery: cars, airplanes, space rockets; traditional household
items: wooden flasks, spindles for spinning yarn, and
many others. The appearance of subject matter unrelated to the holiday came as evidence of a divorce from
tradition and a visual change across the entire variety of
festive attributes initially derived from traditional practices. The appearance of this new imagery of space rockets,
airplanes, trucks, even pistols and machine guns, was in
line with the ambitions of the socialist regime to create
a ‘technologically advanced nation’. At the same time,
the 1960s saw a reevaluation of the attitudes towards
traditional culture, and the topic of the cultural heritage was reflected in many areas of artistic endeavor. In
line with this tendency was the emergence of an entire
souvenir industry related to Bankantourist, the staterun tour operator of the time, which churned out stylized objects based on the traditional everyday lifestyle
of Bulgarians. Part of that industry were the brooches
9

Archive of RMH Rousse, folder Е 05.
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Там ползваха дърво и синци“ (В. К., родена 1944 г., с.
Гагаля, Русенско); „Бяха много скъпи, изискани и не
бяха кичозни, за разлика от пластмасовите“ (Е. Б.,
род. 1953 г., с. Раяновци, Видинско); „Те бяха като
произведения на изкуството, много сложни фигури и изпълнение. Спомням си, че имаше най-вече
от гайтани, като гайтанена декорация, медальони. Но не помня там да съм виждала Пижо и Пенда.
Освен това бяха много скъпи. Ако обикновените
бяха по 20-30 стотинки, на СБХ бяха в левове (Д.Т.,
род. 1967 г., Русе)“.
Дейността на творците от СБХ следва политиката на усвояване и прилагане на модели от
традиционната материална и нематериална култура в приложните изкуства. След средата на ХХ
в. мартеницата напълно е загубила обредната
си същност и променя функцията си в празничен
предмет, чиято естетическа стойност е водеща. Това я прави удобен обект на художестве-
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Първомартенски базар, Русе, 2022 г. © Сн.: И. Тодорова.
The March 1st bazaar, Rousse, 2022. © Photo: I. Todorova.

for the martenitzas, styled like wooden flasks, pottery
items, spindles and the like.
Love has been another recurrent theme for the postcards and brooches since their emergence to the present day. We can see it in the hand-written greetings
and best wishes, the images of amorous couples and
symbols like hearts, Cupids, pairs of doves and cats. The
resilience of that theme has its roots in the archetypal
definition of the martenitza. In traditional Bulgarian culture it is understood as a unity of opposites, expressed
by the means of folk eroticism. The piece of string made
of twisted red and white threads symbolizes the act of
two bodies becoming one, and the new beginning expected as a result. In that sense, the martenitza is one
of the prime erotic symbols in Bulgarian folklore. The
tassels are often styled like a male and a female figure
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ни интерпретации и поле за изява на творческа
фантазия. Ръчната изработка, лимитираните
бройки по авторски модели и значението им на
„изкуство“ ги правят по-скъпи и недостъпни за
повечето хора. Една от особеностите на първомартенските практики след средата на ХХ в. е,
че почти не се носят традиционният тип мартеници – на ръката и на врата, а само тези, които се закачат на ревера или отпред на връхната
дреха. Те са фабрично произведени и се купуват.
Много рядко някой изработва ръчно мартеници
за собствена употреба и размяна.
Въпреки че в годините между войните в големите градове много мъже, предимно от интелигенцията, носят мартеници на реверите, в първите две десетилетия след 1944 г. мартеници
носят предимно децата – момичета и момчета,
и жените. Мъжете започват масово да носят
мартеници в по-късен период, след 70-те години.
„За първи път видях мъж да носи мартеница
през 1965 г. и много ме учуди. Той ни беше курсов
ръководител в техникума, Дянко Боев се казваше,
беше от Габрово. Тогава да е бил само десетина
години по-голям от нас, т.е. около 26–27-годишен
(Б.В., род. 1948 г., с. Раяновци, Видинско); „Само децата носеха. И то момчетата вече 4-5 клас – само
вкъщи, та да не ни се подиграват в училище. А после, като отидох да уча в Димово, от момчетиите никой не носеше (И.В., роден 1940 г., с. Подгоре,
Видинско)“; „Баща ви носеше ли мартеница? – Не.
Като се преместихме в Русе и започнахме да купуваме мартеници за Първи март, купувахме и на
него, но той само се усмихваше и ни казваше да я
закачим някъде вкъщи. Смяташе, че мартениците са женски приоритет (Н.С., родена 1947 г., с.
Сушица, Великотърновско)“. До края на 60-те години децата рядко разменят мартеници помежду
си, след това става по-масово. Родителите купуват за собствените си деца обикновено по една, а
другите закупени бройки са за размяна с приятели
и близки, и за децата им.
За разлика от фолклорната традиция, от средата до края на ХХ в., рядко има сведения да са
връзвани мартеници по дърветата, след като се
види щъркел или лястовица. Вместо това, хората само ги свалят от дрехите си. Няма спомени
с тях да правят и някакви гадания. Тези практики в периода са само пасивен спомен в културната памет.
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named Pizho and Penda (dialect forms denoting sexual
identities), with the implied idea of the two being joined
together in an act of reproduction. During the period of
Bulgarian modernity, these meanings have been transferred into the more general theme of love and represent an unconscious reflex to mythological images in
the Bulgarian national psyche.
In socialist times, martenitzas crafted in the workshops of the Union of Bulgarian Artists (UBA) and sold
at their outlets were seen as classier than the rest, according to most respondents: ‘Q: Do you remember the
UBA martenitzas? A: Yes, exquisite but expensive. Q: How
did they differ from the rest? A: Made by artisans, they
were more original, more interesting, featuring folk elements. I remember that as I gazed at the UBA shop window, my eyes would water, but these were the most expensive martenitzas, earmarked for the Komsomol [the
youth communist league] or some Communist Party HQ’
(S.V., b. 1964 in Vratza); ‘Those in the UBA shop were too
expensive, way beyond my means. That was so because
they were all hand-crafted. The UBA craftsmen used real
wood and blue evil eyes’ (V.K,. b. 1944 in the village of
Gagalya, Rousse district); ‘They were very expensive but
tasteful, not kitschy like the plastic ones’ (E.B., b. 1953
in the village of Rayanovtzi, Vidin dostrict); ‘They were
veritable works of art, very complex in styling and execution. I remember they were mostly made of wool braid,
shaped like piping trim or medallions. I don’t remember
seeing Pizho and Penda-themed ones. Besides, they were
very expensive. If a regular martenitza would cost 20-30
stotinki [Bulgarian pennies], those from UBA could well
be a few leva each’ (D.T., b. 1967 in Rousse). The work
of UBA craftsmen followed a policy of adapting models
from traditional tangible and intangible culture to the
applied arts. Since the mid-20th century, the martenitza has completely lost its ritual meaning and changed
its function to a holiday accessory valued primarily for
its aesthetic merit. This makes it a suitable object for
artistic interpretation. The fact that UBA martenitzas
were hand-crafted, limited-edition items designed by
professional artists, their very existence as an art form
made them unaffordable to most people. One peculiarity of the March 1st practices after the mid-20th century
was that traditional martenitzas worm on the wrist or
around the neck were practically extinct, replaced entirely by decorations worn on the lapel or the front of
the top winter garment. They were both factory-made
and commercially available. Very rarely would people
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В периода на социализма в детските градини
Баба Марта се чества и със своеобразна театрализация. За целта възрастна жена влиза в ролята
на Баба Марта и посещава детската градина, връзва мартенички на всяко дете, разказва приказки и
разкрива значението на мартеницата.
„Винаги правех тържествата на 1-ви март.
Баба Марта е облечена в традиционна носия. Имах
си там една съседка, която интелигентна беше и
се съгласяваше винаги да ни гостува. Направехме
мартеничките, дадем � ги на нея. Тя с мартеничките влиза, помолва домакинката, готвачката да
направят баница. В едната ръка държи тепсията
с баницата, в другата мартеничките, настанява
се, разказва (С.П., род. 1936 г., с. Радуил, Самоковско, детска учителка в Самоков)“; „Баба Марта
пристигаше в детската градина с кошница, пълна с мартенички, пуканки и бонбони. Тя сядаше в
центъра на групата и ни разказваше легендата
за мартеничката. Ние я слушахме с интерес, след
което и представяхме нашите песнички и стихове за пролетта, за щъркелите и за цветята. Тя
закичваше всяко едно от нас с мартеничка, като
ни отправяше и пожелания за здраве, щастие,
послушание, успех (М.Д., род. 1972 г., с. Обретеник, Русенско)“.
Проблематично се оказа установяването на
началния период, в който тази практика се налага
и как точно това се случва. В спомените на различни поколения информатори сведенията са разнопосочни. Събеседничка (жена, пожелала да остане
анонимна, род. 1946 г., израснала в сиропиталище)
твърди, че около 1954 г. при тях идвала Баба Марта. Подобна информация съществува в различни
текстове10. Други събеседници нямат спомен за
подобен начин на празнуване. Снимки от тези събития откриваме в семейни и читалищни албуми
от 60-те и 70-те години на ХХ в.
Повечето от детските учителки, с които
разговарях, посочват, че всяка година за Първи
март правят тържество, без да има разпореждане как да се проведе, но с програма и теми, по
които трябва да работят с децата. „Имате ли
указания от Инспектората как да подготвите
празника – кое е допустимо и кое не? – Не. Имахме
Ненов, Н. 2002: Тутракан – разкази и етническа памет.
Русе, с. 302: информаторка споделя, че цял живот е играла
Баба Марта като е съдействала на читалището в града.
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make their own martenitzas to either wear themselves
or exchange as gifts.
Although during the interwar years many urban
men, mostly belonging to the educated classes, would
wear their martenitzas on the lapel, in the first two decades after 1944 martenitzas were worn almost exclusively by children of both sexes and women. Only later,
in the 1970s, did men resume wearing martenitzas. ‘The
first time I saw a man with a martenitza was in 1965 and
this came as a big surprise for me. He was our homeroom
teacher at the vocational college, Dyanko Boev was his
name, came from Gabrovo. Must have been some ten
years older than us, in his mid- to upper twenties’ (B.V.,
b. 1948 in the village of Rayanovtzi, Vidin district); ‘Martenitzas were for kids. Besides, boys past 4th-5th grade
would only wear them at home, or risk being laughed
at. Then, when I went to high school in Dimovo, none
of the boys would be seen wearing one’ (I.V., b. 1940 in
the village of Podgore, Vidin district); ‘Q: Did your father
wear martenitzas? A: No. Once we moved to Rousse and
started buying martenitzas for March 1st, we’d buy one
for him, too, but he would only smile and tell us to hand
it somewhere inside the house. He believed that martenitzas were a ladies’ attribute’ (N.S. b. 1947 in the village of Sushitza, Veliko Tarnovo district). Until the late
1960s, children rarely exchanged martenitzas among
themselves; later, this practice became more common.
The parents would typically buy one martenitza for
their own child and a bunch of others for the children
of friends and relatives
Contrary to the folk tradition, between the midand the late 20th century there is little evidence of the
custom of tying martenitzas to a tree branch once the
wearer spotted the first stork or swallow for the season. Instead, people simply removed them from their
clothing. There is no living memory of martenitzas being used for fortune telling, either. Such practices during the period in question were but a passive memory
transmitted between generations.
In socialist times, kindergartens marked Granny
March Day by putting on theatrical performances, with
an elderly lady in the role of Granny March visiting the
respective kindergarten, tying martenitzas to every
child’s hand, telling fairy tales and explaining the meaning of the martenitza as a festive attribute. ‘I always did
[organized] the March 1st celebrations. Granny March
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комисии, които отговаряха за тържествата. Някой път директорката канеше гости от инспектората, така вътрешно…; Този празник включен
ли е в учебната програма? – Да. Май се водеше „Тържества, празници и развлечения” (В.К., род. 1950 г.,
Русе, детска учителка от 1970 г.).
Посрещането на Баба Марта, която раздава
мартеници и разказва приказки, продължава да е
популярно и днес в детските градини. Този модел
се е развил в постсоциалистическия период в читалищата в по-малките населени места, където
също организират отбелязване на празника с преоблечена в носия жена, която раздава мартеници
по кабинети, офиси, училища и на случайно срещнати жители по площади и улици.
Нова насока на празника се дава през 1975 г. с
решение на Председателството на Комитета
за изкуство и култура за отбелязване на тази
дата като Ден на самодееца11. Така този празник се нарежда до подобни променени празници
– социалистически празници като Ден на овчаря
и Ден на лозаря, чиято цел е да изместят фокуса
от християнската семантика в посока към трудовото всекидневие и социалистическото съревнование. Тази форма на празнуване не е свързана с
традиционния първомартенски обреден комплекс,
а показва какво значение отдават на самодейното (любителското) изкуство властимащите.
Денят на самодейците продължава да се отбелязва и днес в читалищата и в групите за любителско творчество.
Институцията „художествена самодейност
(любителско творчество)“ в периода на социализма разгръща своята дейност върху елементи от традиционната култура в условия на централизирано управление на културата. В този
контекст първомартенската традиция е представяна чрез изложби с реплики на традиционни
мартеници в читалища, музеи и художествени
галерии12. Експонатите обикновено са изработка
на творци любители – членове на групи към читалища, кръжоци към профсъюзните домове на културата, клубове към отечественофронтовските организации по квартали, по-рядко ученически
кръжоци или ателиета към музеите. За разлика от
ЦДА на РБ, ф. 405, оп.9, а.е. 86, л. 36-38.
https://archives.government.bg/bgphoto/056.08..pdf: с. 9, с. 17
(12.01.2020)
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would come dressed in a traditional costume. I had this
neighbor, she was a smart woman and always agreed
to put on a guest appearance. We would make all the
martenitzas and hand them to her. She would come
in with the martenitzas and ask the manciple and the
cook to prepare a banitza [a filo, butter and cheese pie].
So she would have the tray of banitza in one hand, the
martenitzas in the other, and she would come in, make
herself comfortable, and start telling a story’ (S.P., born
1936 in the village of Radouil, Samokov municipality,
a retired kindergarten teacher in Samokov); ‘Granny
March would arrive in the kindergarten with a basket
laden with martenitzas, popcorn and candy. She would
sit in the center of the group and would tell us the legend of the martenitza. We all listened with interest, then
we performed our songs and poems about springtime,
about storks and flowers. She would attach a martenitza to each child, and would then wish us good health,
happiness, good manners and success’ (M.D., b. 1972 in
the village of Obretenki, Rousse district).
Pinpointing the moment in time when this practice began to be established and the exact way this
happened, has proven to be a challenge. The memories of different generations of respondents tell each a
different story. A female interviewee who spoke under
conditions of anonymity (b. 1946, raised in an orphanage) said that Granny March came to visit them at the
orphanage around 1954. Similar information can be
found in written sources10. Other respondents have no
memory of any similar manner of marking March 1st.
Photographic images of such events can be found in
family and chitalishte [community cultural center] albums dating from the 1960s and -70s. Most of the kindergarten teachers I spoke to pointed out that every
year they had a March 1st celebration without waiting
for instructions on how exactly to conduct it; they simply
made sure the program and themes for the event were
prepared jointly with the children. ‘Q.: Did you receive
guidelines from the [Regional Education] Inspectorate as
to what was allowed and what was not? A.: No. We had
a commission in charge of celebrations. Sometimes the
principal would invite guests from the Inspectorate, other times we would conduct it ourselves. Q.: Was March
1st part of the curriculum? Q.: Yes. I guess it was listed
Ненов, Н. 2002: Тутракан – разкази и етническа памет.
Русе, с. 302: информаторка споделя, че цял живот е играла
Баба Марта като е съдействала на читалището в града.
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as “Holidays, Celebrations and Entertainment”’ (V.K., b.
1950 in Rousse, kindergarten teacher since 1970, now
retired). The welcoming of Granny March, who would
hand out martenitzas and tell the kids fairy tales, remains
popular in kindergartens to this day. This model evolved
further in the post-socialist period in the chitalishta of
smaller towns and villages, where the holiday is similarly marked with the participation of an elderly lady,
dresses in traditional garb, who hands out martenitzas
in offices, schools and to casual passers-by.

Бележка с молитва, монета и мартеница в цепнатина на
скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски”, 2021 г. © Сн.:
Н. Ненов.
A hand-written note with a prayer, a coin and a martenitza
wrapped in it, placed in a crack in the wall at the St. Dimiter
Besarabowski Rock Monastery, 2021. © Photo: N. Nenov.

коледуването, лазаруването, маскарадните игри
и др. обичаи с по-изразен зрелищно-развлекателен
характер, първомартенските обреди по-рядко са
обект на сценична интерпретация от самодейните колективи.
Първомартенските практики през социализма
са вече част от градския празничен календар на
българите. Това е следствие от модернизационни
процеси и на взаимопроникване на традиционните, селските, и модерните, градските модели, започнали след Освобождението през 1878 г. Социалистическият период наследява и развива градски
практики от предходните периоди, като размяна на мартеници и поздравления с илюстровани
картички, но и създава нови, подчинени на идеологическата доктрина като Деня на самодееца.
Наложилите се първомартенски практики през
социализма са живи и днес.
Мартениците, които се предлагат на пазара, са непроследими, ако говорим за разработени
теми и техни варианти, за използвани матери-
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In 1975 the practice took a new turn with the adoption of a resolution by the Board of the Committee for
Art and Culture to the effect that March 1st was to be
celebrated as the Day of Amateur Artists and Performers11. This, in effect, placed the spring holiday on a par
with other ‘modernized’ socialist holidays like Shepherd’s Day (former St. George’s Day, May 6th) and Vintner’s Fay (former St. Trifon the Vine Pruner’s Day, February 14th), the idea in each case being to shift the focus
from its Christian semantics towards the everyday life
of modern-day workers engaged in ‘socialist’ competition for biggest output. That form of celebration was
totally divorced from the traditional March 1st ritual
and was intended, rather, to demonstrate the importance attached by the powers that be to amateur artistic endeavor. The so-called ‘Day of Amateur Artists
and Performers’ continues to be marked to this day in
chitalishta and amateur folk troupes. The institution of
‘amateur art’ (amateur creativity) during the socialist
period drew inspiration from elements of traditional culture in conditions of centralized culture management.
In that context, the March 1st tradition was represented
through exhibitions of replicas of traditional martenitzas
staged in chitalishta, museums and art galleries12. The
exhibits were typically made by amateurs, members of
arts and crafts groups with the local chitalishte, trade
union-run cultural center or neighborhood Fatherland
Front club, and more rarely, of extracurricular special
interest groups in the schools or museum workshops.
Unlike the Christmas caroling, the St. Lazarus’s Day girls’
processions, the masked games and other customs of a
markedly entertaining or spectacular nature, the March
1st rituals were rarely used as subject matter for staged
Central State Archive of the Republic of Bulgaria, Vol. 405, Op. 9,
a.u. 86, page 36-38.
12
https://archives.government.bg/bgphoto/056.08..pdf: p. 9, p. 17
(12.01.2020)
11
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али и техники при производството им, но основното – тяхното даряване и носенето им, остава
неизменно. Театрализираното посрещане на Баба
Марта в детски градини, училища, читалища става все по-популярно и намира нова проява чрез споделяне на снимки от събитията в медии и социални мрежи. Денят на самодееца продължава да се
провежда в читалища и клубове из цялата страна.
След демократичните промени в България след
90–години, наред с наследените практики от
предходните периоди, се развиват и практики, повлияни от новата социокултурна ситуация. Въпреки че първомартенският празник става част от обучението в наследство по време на
социализма и присъства в програмите на детски
градини и училища, той е сравнително еднообразен и следва определени канони. Заниманията променят названието си и започват да се наричат
„работилници” или „ателиета” за мартеници.
Провеждат се в почти всички институции, работещи с деца.
Музеите също стават много активни в това
отношение. Всички те се стремят да предадат
знания за традиционните форми на празничност,
но и търсят нови атрактивни начини за адаптиране на това културно наследство. Инициативата „Посади си мартеница” на Екомузей с аквариум в Русе предлага на децата фигури на мамут,
корморан, бухал и пеликан от ръчно приготвена
хартия със семена на пролетни цветя. Наред с
множеството ателиета за направа на мартеници, организирани около Първи март, мартениците са включвани в разнообразни културни практики като благотворителни базари, конкурси
за най-атрактивна мартеница (местни и национални), участие в инициативи за вписване в Гинес
– най-дълга мартеница, учредена е дори награда
„Златна мартеница”.
В последните двадесетина години мартеницата стана видима във всякакви обществени пространства не само в периода около Първи март.
Целогодишно мартеници висят по предните прозорци на коли и автобуси, над вратите на обществени и лични помещения, в офисите на различни
институции. Окичените с мартеници дръвчета
на публични места, като паркове, градини, манастирски пространства и други, правят впечатление и на чужденците. По този повод руската
изследователка И. Седакова споделя, че е изумена
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interpretations my amateur troupes.
Under socialism, March 1st practices had become
part of the secular holiday calendar of Bulgarians. This
was the result of the modernization processes and the
co-mingling of traditional, rural, and modern (urban)
models that had begun since the Liberation from Ottoman bondage (1878). The socialist period had inherited and developed further urban practices from the
preceding periods, such as the custom of exchanging
martenitzas and greetings by illustrated postcards; but
it also created its own celebratory practices, subordinated to the official ideological doctrine, such as the Day of
Amateur Artists and Performers. The March 1st practices that came into being under socialism are also alive
today. While the present-day commercially available
martenitzas are untraceable to any recorded tradition
in terms of subject matter, materials used and manufacturing methods, their main function as objects to
be given to loved ones and worn on the body remains
unchanged. The theatrical welcoming of Granny March
in kindergartens, schools and chitalishta is becoming
ever more popular, finding new platforms of expression
through the sharing of images in the social media. The
Day of Amateur Artists and Performers continues to be
celebrated by chitalishta and clubs across the country.
Following the democratic changes in Bulgaria during
the early 1990s, the practices inherited from preceding
periods became supplemented with new ones, emerging under the influence of the current socio-cultural situation. While the March 1st holiday had become part of
the heritage education under socialism and a permanent fixture of the kindergarten and school curricula,
it had to stay in line with the official doctrine and was
relatively devoid of diversity. In democratic times, the
March 1st-related activities changed their names and
were already termed martenitza ‘workshops’ or ‘studios’; they were conducted in almost all institutions working with children. The museums have likewise become
very active in that respect. Each of these institutions
seeks to convey knowledge about traditional forms of
festivity while also searching for novel ways to adapt
that cultural heritage to present-day needs. The ‘Plant
a Martenitza’ initiative launched by the Rousse Eco-Museum with Aquarium provides children with figurines
of a mammoth, cormorant, owl and pelican cut out
from hand-made paper, together with seeds of spring
flowers. Along with the countless martenitza making
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от преекспонирането на тази традиция в градска
среда, сравнявайки я със ситуацията преди демократичните промени13.
Нова практика става украсяването на урбанистични пространства с големи фигури на мартеници и на Баба Марта в периода около Първи
март. Наред с мартенските базари, организирани
в централните части на повечето селища в страната, големите фигури променят градския пейзаж
и създават по-осезаема празнична атмосфера. Съчетаването с елементи от други традиционни
обреди също е нова тенденция като правенето
на първомартенска пита14 или първомартенски
курабии15.
По отношение на рефлексите на фолклорните представи в литературата, трябва да отбележим, че в началните години на ХХ в. и в периода между войните, множество от класиците
на българската литература създават солидно
количество стихове, разкази и авторски приказки на тема мартеници и Баба Марта. Сред тях
са Елин Пелин, в чието творчество за деца има
най-много текстове по темата, Калина Малина,
Елисавета Багряна, Дора Габе, Александър Вутимски и Йордан Стубел, автор на най-популярните
стихчета „Баба Марта бързала, мартенички вързала”, по които е създадена и детска песничка. Повечето от тези текстове и днес се използват
в обучителните програми в детските градини.
Характерното за тях е, че те не се отклоняват
съществено от представите за фолклорния персонаж Баба Марта.
Развитието на съвременните технологии и
комуникации дават възможност практически на
всеки, който има желание и има потребност да
споделя в мрежите своите творчески интенции. И наред със специализирани сайтове, които
публикуват класически текстове, в интернет

workshops organized around March 1st, the martenitza
becomes the centerpiece of various cultural practices
such as charity bazaars, contests for aesthetically most
appealing martenitza (national as well as international),
nominations to the Guinness Book of Records for longest martenitza, and even a Golden Martenitza award
for amateur creativity.

Седакова, И. 2009 Мартеница в современной городской
культуре Болгарии. – В: Мартеница. Mărţişor. Μαρτ’ς. Verore…
(Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года). Москва:
Институт славяноведения РАН, с. 139: https://inslav.ru/sites/
default/files/editions/2008_martenica.pdf.
14
https://receptitenababa.com/trakijski/r13779-пита-за-бабамарта/,(15.04.2022).
15
https://www.hera.bg/s.php?n=3018 ; https://www.bonapeti.bg/
recepti/sladki-martenitsi-/,(15.04.2022); http://www.kulinarno.
bg/novini/sweet-dreams-бисквитите-за-баба-марта-сезамесват-наляво-1716 (15.04.2022).

Седакова, И. 2009 Мартеница в современной городской
культуре Болгарии. – В: Мартеница. Mărţişor. Μαρτ’ς. Verore…
(Материалы Круглого стола 25 марта 2008 года). Москва:
Институт славяноведения РАН, с. 139: https://inslav.ru/sites/
default/files/editions/2008_martenica.pdf.
14
https://receptitenababa.com/trakijski/r13779-пита-за-бабамарта/,(15.04.2022).
15
https://www.hera.bg/s.php?n=3018 ; https://www.bonapeti.bg/
recepti/sladki-martenitsi-/,(15.04.2022); http://www.kulinarno.
bg/novini/sweet-dreams-бисквитите-за-баба-марта-сезамесват-наляво-1716 (15.04.2022).

13
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In the last 20 years, the martenitza has established
a highly visible presence in all sorts of public spaces,
and not just during the period around March 1st. All
year round, martenitzas can be seen hanging from the
windshield in cars and buses, from the doors of public and private buildings, in the offices of institutions.
Foreigners stare in amazement at the martenitza-laden branches of young trees in public parks, monastery
grounds and other spaces. This custom has prompted
I. Sedakova, a Russian researcher, to share her astonishment with the over-exposure of the March 1st tradition
in urban settings, especially compared with the situation
before the democratic changes13. A novel practice is the
sprucing up of urban spaces with oversized sculptures
of martenitzas and Granny March in the period before
and after March 1st. Along with the spring bazaars set
up in the central zones of most populated areas within
the country, such large sculptures change visually the
urban landscape, adding to the festive atmosphere.
Another new trend is the co-mingling with elements
of other traditional rituals like the baking of a March 1st
loaf14 or March 1st cookies15.
Regarding the way such folk beliefs were reflected
in literature, I should note that in the early 20th century, as well as during the interwar period, many of the
established Bulgarian authors published copious quantities of verse, short stories and fairy tales on the theme
of martenitzas and Granny March. Among those, mention is due to Elin Pelin, whose body of work contains the
largest number of texts on that subject; Kalina Malina,
13
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пространството се откриват и множество продукти, които предлагат разнообразни интерпретации на различни теми, свързани с първомартенския сюжет. Сред тях са клипове с художествен
прочит на текстове по случай празника, анимирани текстове в съпровод с музика върху пролетни
сюжети, кратки видеофилми с „актриса”/изпълнителка в ролята на Баба Марта – облечена в народна
носия, преде и разказва легенди за мартеницата
или показва как се изработват мартеници. В много
от тези интерпретации авторите се отдалечават съществено от фолклорните представи
за мартениците и Баба Марта.
В колективното съзнание на българите мартеницата е придобила съществено значение като
етнокултурен маркер. В периодите около всеки
Първи март в последните години, в медии и в социални мрежи масово се публикуват материали, които тиражират версията за изконно българския �
произход, като го свързват с хан Аспарух. Възможна интерпретация на съвременните тенденции
към архаизация на обичаи е типична за страните,
възвръщащи си „независими“ идентичности след
разпада на т. нар. социалистическия лагер16.
Подобна идея развива В. Лозанова-Станчева17
която пише, че става дума за „трансформирането на мартеницата в подчертано функционален
компонент в системата от устойчиви елементи
на националната и етническата идентичност,
съпроводени със завидно количество съвременно митотворчество, чрез което са манипулирани нейните функции на български национален
символ с безспорен знак за автентичност“. Авторката проследява генезиса на това съвременно митотворчество, чието начало извежда от
контекста на модерния национализъм, основаващ
се на нова етика, философия на толерантност/
нетолерантност и болезнено чувство за национално достойнство. Тя прави подробен анализ на
ширещите се в медиите атрактивни варианти

Elisaveta Bagryana, Dora Gabe, Alexander Vutimsky,
as well as Yordan Stoubel, author of the most popular
verse ‘Granny March came fast and swift, brough each
child a March First gift,’ which later became the lyrics for
a festive children’s song. Most of these poems are still
included in the kindergarten curriculum. Characteristically, they do not deviate significantly from the image
of Granny March as a traditional folk personage.

Седакова, И. 2009 Мартеница в современной городской
культуре Болгарии, с. 142.
17
Лозанова-Станчева, В. 2019 Към първомартенската
обредност: традиции и (съ)временност. – В: Проблеми на
културното наследство, том 3. Пролетта в празничния
обреден календар: традиции и модерност, 45-72: https://
www.balkan-history.com/wp-content/uploads/2020/04/Springin-the-Festal-Ritual-Calendar-2019.pdf.

Седакова, И. 2009 Мартеница в современной городской
культуре Болгарии, с. 142.
17
Лозанова-Станчева, В. 2019 Към първомартенската
обредност: традиции и (съ)временност. – В: Проблеми на
културното наследство, том 3. Пролетта в празничния
обреден календар: традиции и модерност, 45-72: https://
www.balkan-history.com/wp-content/uploads/2020/04/Springin-the-Festal-Ritual-Calendar-2019.pdf.

16

The advancement of modern technology and communications has made it possible for virtually anyone
who is willing and needs to share their creative aspirations to do so online. Along with specialized websites
that publish texts by established authors, the Internet
abounds in sources offering a wide variety of interpretations on March 1st-related topics. There are videos of
artistically recited poems dedicated to the holiday, animated texts to a musical accompaniment, short films
featuring actresses in the role of Granny March, typically
dressed in folk garb and telling the legend of the martentiza while spinning yard with a traditional wheel and
spindle. In many of these interpretations the authors
tend to deviate significantly from the traditional perceptions of the martenitza and Granny March.
In the collective mind-set of Bulgarians, the martenitza has acquired considerable significance as an ethnocultural marker. In recent years, during the period
around March 1st, the media and the social networks
are teeming with materials promoting the idea of its
unadulterated Bulgarian origin, associated with the
times of Khan Asparoukh (the founder of the Bulgarian
nation). One possible explanation of the current trend
to ascribe more archaic origins to traditional customs
is that it is typical of nations that have regained their
‘independent’ identities following the disintegration of
the socialist bloc16. A similar idea is put forward by V.
Lozanova-Stancheva,17 who interprets this as ‘a transformation of the martenitza into a markedly functional
component of the system of enduring elements of the
16
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на легендата за произхода на мартеницата, създадени на основата на разказа „Царица Ахинора“
на Николай Райнов от 1918 г.
Съществува тенденция на преплитане на
символни елементи от ритуалите на фолклорния празник Баба Марта (1 март) и националния
празник Ден на освобождението на България от
османска власт – 3 март. Нов културен феномен
е появата на мартеницата трибагреник, условно
наречена „патриотична“ мартеница от Б. Петкова, която изследва тези явления. Авторката
достига до изводите, че т. нар. „патриотични“
мартеници са натоварени с идеологически послания: да повдигат (националния) дух, да препращат към (националната) идентичност, да „възпитават“ младите в българските традиции. От
друга страна, те са натоварени с една допълнителна, индиректна функция – да подготвят гражданите за наближаващия национален празник, т.е.
да осъществят връзката между Първи и Трети
март, „сплитайки“ в едно фолклорния и националния празник18.
Осмислянето и използването на мартеницата
като етноспецифичен маркер е видимо и в поведението на българските емигранти и българските
общности по света. За всеки Първи март те получават от роднините си в България мартеници
или самите те ги изработват, раздават ги в семействата си и на близкото обкръжение, включително и на приятели чужденци, опаковат дръвчета в бяло и червено на публични места – свързани
с общността, организират изложби и конкурси19.
В съвременния социален живот мартенската
символика се ползва и за политически провокации
и предизвикателства към обществените нагласи.
В навечерието на Първи март 2018 г. двете статуи – партизанка и партизанин, на паметника
„Братската могила“ в София, са опаковани като
мартеница20 дeнят за мартеницата – „най-бълПеткова, Б. 2021 За традиционната и „патриотичната”
мартеница и „сплитането” на празниците. – Българска
етнология, 3, 387–402.
19
https://www.moreto.net/new/novini.
php?n=455074&c=06&p=7: „В центъра на Чикаго дърво се
превърна в шарена мартеница“ (19.04.2022); http://www.
languebulgare.fr/archive/communique%20concours%202009%20
BG.pdf: „Българската Баба Марта в Париж“ (19.04.2022).
20
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/martenitza-bratskata-mogilapizho-penda-16227724, (19.04.2022).
18
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national and ethnic identity, accompanied by an enviable amount of present-day mythmaking, thus manipulating its functions as a Bulgarian national symbol with
an unquestioned sign of authenticity’. The author traces the genesis of that present-day mythmaking, finding
its roots in the context of modern nationalism based on
a new ethos, a philosophy of tolerance vs. intolerance
and a painfully acute sense of national dignity. She goes
on to make a detailed analysis of the appealing versions
of the legend of the martenitza’s origin peddled in the
mass media, based upon the short story ‘Queen Achinora’ by Nikolay Rainov (1918).
There is also a tendency towards intermingling symbolic elements between the rituals of the Granny March
folk holiday (March 1st) and the celebrations of Bulgaria’s National Day (March 3rd, Day of Independence from
Ottoman rule). A new cultural phenomenon has been
the emergence of three-color martenitzas emulating
the Bulgarian national flag (white, green and red), provisionally dubbed ‘patriotic’ martenitzas by B. Petkova,
a researcher with a scholarly interest in such phenomena. The author concludes that the so-called ‘patriotic’ martenitzas are loaded with ideological messages
and functions: to boost the (national) morale; to refer
to our (national) identity, to ‘educate’ young people in
the spirit of Bulgarian tradition. On the other hand, they
are tasked with yet another, albeit indirect, function: to
prepare the citizenry for the approaching National Day,
i.e., to provide a link between March 1st and March 3rd,
‘intertwining’ the folk festival and the national day into
one whole18.
The understanding and use of the martenitza as
an ethno-specific marker is also visible in the behavior
of Bulgarian expats and their communities around the
world. For each March 1st, they receive martenitzas by
mail from their loved ones back in Bulgaria, or make
them themselves, and give them out to close relatives
or people in their social circle, including host country
nationals; they also wrap young trees in red and white
cord in public places frequented by their community,
and organize exhibitions and contests19.
Петкова, Б. 2021 За традиционната и „патриотичната”
мартеница и „сплитането” на празниците. – Българска
етнология, 3, 387–402.
19
https://www.moreto.net/new/novini.
php?n=455074&c=06&p=7: ‘In downtown Chicago, a tree
turned into a colorful martenitza’ (19.04.2022); http://www.
languebulgare.fr/archive/communique%20concours%202009%20
18
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гарският символ“ и посланието – българите да не
се кланят пред чужди идоли.
Празничните практики, свързани с мартениците, са жива традиция, която е успяла да намери
своето място в динамиката на общественото
развитие. В процесите на своята трансформация от фолклорна традиция до градски културен
модел, мартеницата и свързаните с нея културни
практики са претърпели съществени изменения.
Вярата в магичните сили на мартеницата като
мощен апотропей отпада в периода на модерността. Нарушената връзка между светогледната основа на празника и ритуалите прави възможни промените във формата на материалния
носител и на символно ниво. Вълната отстъпва
място на памука, коприната, изкуствените влакна. Червено-бялата усукана нишка остава задължителен елемент, но към нея започват да се добавят разнообразни елементи от изкуствени
и естествени материали за украса с идея за естетическа наслада. През последното столетие,
производството на мартеници и първомартенски картички се комерсиализира и създава нови
икономически и производствени модели, които
отразяват обществено-икономическите промени в страната.
Мартеницата днес е празничен предмет, с
който да зарадваме близки, приятели, колеги за
празника. Актът на даряване е съпътстван с пожелания за здраве и късмет, което съвпада с част
от традиционния смисъл на мартеницата като
обреден елемент. Даряването и носенето на мартеници днес се осмисля от повечето българи като
изконна традиция, която трябва да се спазва, защото прави връзката ни с предците осезаема.
На практика мартеници носят всички българи у
нас и по света, без оглед на пол и възраст. Повсеместното спазване на вече урбанизираната и в
известен смисъл унифицирана традиция е израз
и на желанието на всеки индивид да принадлежи
към определена общност.
Наложилите се през последните сто години и
новопоявяващи се и днес първомартенски практики следват динамиките на обществения живот.
Дейностите в читалища, клубове, музеи и други
културни институции непрекъснато се разнообразяват и търсят път към потребители и публики чрез иновативно съчетаване на фолклорно
наследство и модерни тенденции. В периодите
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In contemporary public life, the symbolism of the
martenitza can also be used for political provocations
and in defiance of entrenched public attitudes. On the
eve of March 1st, 2018, the two statues, a male and a
female one, of Partisan insurgents fronting the Brothers’ Tomb monument in Sofia were wrapped in red and
white as the classic Pizho and Penda pair of tassels making up the martenitza. The initiators of this political act
shared that the idea had been to remind people of the
martenitza, this ‘most Bulgarian of symbols’, with the
underlying message that Bulgarians should not bow
to foreign idols.
The festive practices related to the martenitza constitute a living tradition that has found a place in the dynamic of present-day social development. In the process
of its transformation from a folk custom into an urban
cultural model, the martenitza and the associated cultural practices have undergone significant changes.
The beliefs in the martenitza’s magic powers as a potent apotropaic have been entirely abandoned in the
period of modernity. The disrupted link between the
philosophical foundation of the holiday and the associated rituals has allowed changes not just in the form
of the martenitza and the materials used in making it,
but also in its symbolic meaning. Wool has given way
to cotton, silk or even synthetic fibers. The twisted red
and white threads remain mandatory, but with all sorts
of added elements from both natural and artificial materials intended as decorative patterns or simply to be
aesthetically pleasing. In the course of the past century, the making of martenitzas and March 1st greeting
cards has been placed on a commercial footing, creating new economic and production models that have
been reflexive of the social and economic changes in
Bulgarian society.
Today’s martenitza is a festive object that we use to
bring joy to loved ones, friends, and colleagues for the
March 1st holiday. The act of giving is accompanied by
wishes for good health and fortune, which is in line, at
least in part, with the traditional meaning of the martenitza as a ritual object. The giving and wearing of a
martenitza is perceived today by most Bulgarians as
an age-old tradition that must be kept alive as it gives
substance to our bond with the forefathers. In fact, any
Bulgarian around the world would wear a martentiza,
BG.pdf: ‘The Bulgarian Granny March in Paris’ (19.04.2022).
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около празника се появяват украси с мартенска
тематика по централни площади и обществени
сгради и задават атмосфера на градски празник.
В своето битие на жива традиция мартеницата
и свързаните с нея първомартенски практики са
един от най-разпознаваемите символи на културното наследство в българската градска култура.
Те са се утвърдили в празничния календар, а непрекъснатата промяна на функциите им и тяхното
обновяване, потвърждава жизнеността им, както и необходимостта от съществуването им
за българското общество.
Искра Тодорова, уредник в отдел
„Етнография“ в Регионален исторически
музей – Русе, България.
За контакт: iskra_filipova@abv.bg
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irrespective of sex or age. The universal conformity with
the already urbanized and, to a certain extent, uniform
tradition is an expression of the willingness of each individual to belong to a certain community.
The March 1st practices that have established themselves over the past 100 years, and those that keep
emerging today, follow the dynamics of public life. The
activities conducted at schools, clubs, museums and
other cultural institutions are becoming ever more varied and diverse, seeking to reach out to consumers and
audiences through an innovative combination of folklore
heritage and modern trends. During the period before
and shortly after the holiday, March 1st-themed decorations appear in central town squares and on public
buildings, setting the stage for an urban festivity. In its
capacity as a piece of living tradition, the martenitza and
the March 1st practices associated with it are among the
most easily recognizable symbols of the cultural heritage in the Bulgarian urban environment. They have
established themselves as a permanent feature of the
holiday calendar, and the never-ending evolution of their
functions comes as evidence of their vitality, of the need
for their existence in Bulgarian society.
Iskra Todorova
Curator of the Ethnography Department
Regional Museum of History, Rousse, Bulgaria
For contact: iskra_filipova@abv.bg
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Мартеницата (Mărțișor) в Република Молдова – пет години
от вписването � в Представителния списък на ЮНЕСКО
The Mărțișor in the Republic of Moldova: five years since
Inscription on the UNESCO Representative List
Андрей Прохин, Молдова / Andrei Prohin, Moldova

„Културни практики, свързвани с Първи март“
се нарича третият елемент на нематериалното културно наследство от Република Молдова,
вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.
Докато предишните две номинации – „Мъжка група Колиндат – коледен ритуал“ и „Традиционно изработване на стенни килими“, бяха изготвени съвместно с Румъния, последната обединява няколко
страни: Румъния, България и Северна Македония.
Това мултинационално сътрудничество демонстрира наличието на общи фолклорни традиции,
споделяни между няколко нации в Югоизточна Европа като аргумент в полза на изграждането на
солидарност и диалог между различните народи.
Друга характерна особеност на тази номинация е, че тя е посветена най-вече на съхранението
на традиционните знания, свързани с околната
среда – възраждането на природата, преходът
от зима към лято. Предаването на тези знания
към следващите поколения предполага запознаването им с някои особености на митологичния мироглед, според който човекът се намира в много
тясна връзка с природата и космоса. Разбирането
на този начин на мислене е важно за възпитаването на екологично съзнание, както и за вникването в други изразни средства на традиционната култура.
От вписването си в Представителния списък на ЮНЕСКО, елементът Mărțișor се ползва с
повишено внимание от страна на медиите в Република Молдова. Записани са много интервюта
с етнолози, музейни специалисти, майстори на
народни художествени занаяти и преподаватели, водещи кръжоци по изработване на марте-

Декорация с мартеници, изработена от студенти от
Факултета по приложни изкуства и дизайн, Държавен
педагогически университет, Чишинеу. Снимка, споделена
във Фейсбук от © Людмила Туркану.
A decorative composition with “mărțișoare” made by students
from the Faculty of Fine Arts and Design, “Ion Creangă” State
Pedagogical University, Chișinău. Photo shared on Facebook by ©
Ludmila Țurcanu (Moisei).

“Cultural practices associated to the 1st of March”
are the third element of intangible heritage from the
Republic of Moldova inscribed on the Representative
List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
While the previous files (“Men’s group Colindat” and
“Traditional wall-carpet craftsmanship”) had been prepared jointly with Romania, the last file included several
countries – Romania, Bulgaria, North Macedonia. This
multinational cooperation highlights the existence of
common folk traditions shared by several nations from
South-Eastern Europe and strengthens their solidarity.
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ници – mărțișoare. Журналисти често изтъкват
важността на признаването на мартеницата –
част от културното наследство на човечеството, като се позовават на ареала на разпространение на тази практика. С подкрепата на своите
семейства и на институциите, майстори занаятчии, мъже и жени, организират семинари и изложби на мартеници в музеи, училища, творчески
центрове, учреждения, в средища на диаспората
и на чуждестранни туристически изложения. В
стремежа си да отговорят на тревогите на съвременното общество, някои организатори на
семинари и конкурси приканват участниците да
изработват мартеници от екологични или отпадъчни материали.
Някои жени изработват mărțișoare като подаръци за близки и любими хора; други – с търговска
цел. От десетилетия в столицата и окръжните
градове на страната се провеждат улични панаири на мартеници. Те се откриват рано – през
първите седмици на февруари – и предлагат все
по-голямо разнообразие от изделия. Ако анализираме нещата, които се продават, ще забележим,
че някои mărțișoare са с необичайно големи размери,
очевидно предназначени не да се носят върху дрехите, а за да се закачат като украса за врати, над
входовете на сградите или да се прикрепват към
мебели. Онези, които са замислени като накити,
често се придружават от лъскави брошки, за да
са по-лесно забележими.
Сред аксесоарите, които се съчетават с мартеница, забелязваме символи на пролетта – кокичета и други цветя, пчелички, калинки; на късмета
– подкова, четирилистна детелинка; или на любовта – сърчице, фигурки на момче и момиче. Има
и патриотична символика – националният флаг,
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Гледка към уличен базар за мартеници (mărțișoare) в центъра
на Чишинеу, Република Молдова, 1-ви март 2022 г. ©Сн.:
Андрей Прохин.
A view from a street fair of “mărțișoare” in the centre of Chișinău.
1st of March 2022. ©Photo by Andrei Prohin.

Another peculiar feature of the tradition is the fact that it
is dedicated to the safeguarding of the natural environment (the rebirth of nature and the passage from winter to spring and summer). The knowledge is acquired
by the next generations and lets them get familiar with
the peculiarities of some popular myths. It presents the
idea of our relationship with nature and the cosmos.
All this is important for the creating of ecological consciousness, as well as for the better comprehension of
the traditional culture.
Since its inscription on the UNESCO Representative
List, the Mărțișor has benefited from the obviously increased attention which the Moldovian mass media paid
to it. There have been a lot of interviews with ethnologists, museum specialists, folk craftsmen and teachers
who organize workshops for making mărțișoare. Journalists frequently refer to the significance of the Mărțișor
as a cultural heritage of humanity. Supported by their
families and institutions, craftswomen and craftsmen
organize workshops and exhibitions of mărțișoare in
museums, schools, creative centres, public administrations, for the diaspora and at foreign tourist fairs. Wishing to comply with the concerns of contemporary society, some organizers of workshops and contests invite
the participants to make mărțișoare from ecologic or
waste materials.
Mărțișoare are offered as gifts to dear ones, they
are also sold at the street fairs in the capital and in the
district centres. The fairs open in the beginning of February and offer an increasing variety of products. Some
mărțișoare are oversized and used as home decora-
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стилизирани елементи от традиционни народни
носии, а също и неща, изразяващи съвременния масов вкус – футболни топки, електрически китари, герои от комикси, дори логото на социалната
мрежа ТикТок. Може да се предположи, че едно от
посланията, свързани с днешните mărțișoare, е повлияно и от наближаващия празник 8 март, когато мъжете изразяват почитта и признанието
си към жените, като им подаряват цветя, бижута и т.н. По време на споменатите по-горе улични панаири понякога цветя и накити се продават
самостоятелно, без връзка с мартениците.
Ако трябва да направим условно обобщение,
можем да кажем, че в днешно време празникът
Mărțișor оказва значително влияние върху индивидуалната креативност. Много от предлаганите с търговска цел мартеници демонстрират
тенденция към оригиналност, индивидуализация,
като понякога се отклоняват от традиционната
форма на този амулет. Носенето на мартеница
върху ревера се е превърнало в повод за публично изразяване на определени вкусове и съвременни убеждения. От друга страна, срещаме много
mărțișoare, изработени от материали като вълна,
памук, растителни влакна, глина, жълъди, и с различни методи – плетене на две или на една кука,
характерни за фолклорното изкуство.
Повлияни вероятно от специализирани трудове, както и от информация в медиите, някои
се опитват да възродят за живот по-стари аспекти на мартеницата. Правят мартеници във
формата на пискюли, връзват ги на китката или
на шията си. По мое мнение, засиленото внимание
към традицията Mărțișor, особено след вписването � в Представителния списък на ЮНЕСКО, е отлична възможност за изследване на богатството
на фолклорната традиция и нейното валоризиране в полза на съвременното общество.
Андрей Прохин, Национален етнографски
и природонаучен музей, Чишинау,
Република Молдова
За контакт: andrei.prohin@gmail.com
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Украински бежанци се учат как да правят мартеници
(mărțișoare) на уъркшоп, организиран от Националния
етнографски и природонаучен музей, Чишинеу, Република
Молдова, 2022 г. ©Сн.: Анатоли Василев.
Ukrainian refugees learn how to make “mărțișoare” in a workshop
organized by the National Museum of Ethnography and Natural
History, Chișinău. ©Photo by Anatoli Vasiliev.

tions, and some are worn on clothes as colourful little
brooches. The mărțișoare symbols are associated with
spring (snowdrops or other flowers, bees, ladybirds),
with good luck (horseshoes, four leaves clover), with
love (hearts, a boy and a girl holding hands), national
labels (the country flag, certain elements of folk holiday costumes) or certain items that reflect our modern
times ( soccer balls, electric guitars, cartoon characters ,
the logo of the Tik Tok network, etc). Mărțișoare is influenced by the coming holiday of March 8, when people
celebrate women with lots of flowers. At the street fairs,
flowers and jewelry are sometimes sold independently
and without association with the mărțișoare.
Mărțișoare are products of individual creativity and
sometimes they do not exactly present the popular traditional form of the amulet. Wearing a mărțișor on the
breast has become an occasion to express tastes and
preferences. Nevertheless, there are many knitted and
crocheted mărțișoare from wool, cotton, vegetal fibres
and clay that are typical of traditional folk art. Older patterns of mărțișoare are revived to be worn as braceletes
or necklaces. The increasing interest in the Mărțișor after its inscription on the UNESCO Representative List, is
an excellent opportunity to explore the richness of folk
traditions for the benefit of the whole society.
Andrei PROHIN, National Museum of
Ethnography and Natural History
Chișinău, Republic of Moldova
For contact: andrei.prohin@gmail.com
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„Мартеници и съвременни първомартенски практики
– дигитализация и споделяне“: проект на Регионален
исторически музей – Русе
‘Martenitzas and Modern-Day Practices Associated with March
1st: Digitization and Sharing’. A project of the Regional Museum of
History, Rousse
Искра Тодорова, България / Iskra Todorova, Bulgaria
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В Регионалния исторически музей – Русе работим активно по темата за мартениците и първомартенските практики вече 15 години: както
по отношение на фондовата, експозиционната и
научната дейност, така и по взаимодействието
с публики. Натрупаният през годините опит, обогатяването на фонда с експонати и резултатите
от научните изследвания, свързани с темата1, логично ни доведоха до идеята за проучване и регистрации на развилите се през последното столетие културни модели, свързани с мартеницата.
Музеят разработи проект, чиито резултати са
представени във виртуален каталог на колекциите от мартеници и първомартенски картички, и
мобилна изложба, която проследява развитието
на традицията в градската култура.
Мотивация за нас бе и петгодишнината от
вписването на мартеницата в Представителния
списък на нематериалното културно наследство
на човечеството на ЮНЕСКО с международната
номинация от България, Румъния, Молдова и Република Северна Македония. Не на последно място пандемичната ситуация, свързана с COVID-19,
ни провокира да търсим алтернативни начини
за достъп до музейни публики. След обсъждане и
оценяване на всички тези фактори и предпостав-

At the Regional Museum of History in the city of
Rousse, we have been working actively for fifteen years
now on the theme of traditional practices related to the
marking of March 1st, not only in terms of building and
exhibiting our collections or pursuing scientific research,
but also in our public relations efforts. As a result of the
experience accumulated over the years, the expansion
of our collection with new exhibits, and the products of
our scientific pursuits relevant to the subject1, we logically arrived at the idea of exploring and inventorying
the cultural models connected with the martenitza (the
March 1st ornament originally consisting of a red-andwhite woolen twine connecting two tassels of the same
colors). Thus, the Museum developed and implemented
a project, the results of which are presented in a virtual
catalog of our collections of martenitzas and March 1st
greeting cards, as well as a traveling exhibition tracing
the evolution of this tradition in urban culture. We have
been motivated in part by the fifth anniversary of the
inscription of the martenitza on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage through a
multinational nomination jointly submitted by Bulgaria, Romania, Moldova and the Republic of North Macedonia. Last but not least, the COVID-19 pandemic has
prompted us to seek alternative solutions for reaching
out to the museum audiences.

1
Тодорова, И. 2020 Първомартенската празничност през
социализма. – В: Стари места, нови празници. Известия на
Регионален исторически музей – Русе. Кн. ХХІІ. Русе. ТП Груп
– Русе, 139 – 152; Тодорова, И. 2021 Мартеници в музейните
интерпретации. - В: Местни общности, културни
наследства и музеи. 2021: http://iefem.bas.bg/mestniobshtnosti-kulturni-nasledstva.html

1
Тодорова, И. 2020 Първомартенската празничност през
социализма. – В: Стари места, нови празници. Известия на
Регионален исторически музей – Русе. Кн. ХХІІ. Русе. ТП Груп
– Русе, 139 – 152; Тодорова, И. 2021 Мартеници в музейните
интерпретации. - В: Местни общности, културни
наследства и музеи. 2021: http://iefem.bas.bg/mestniobshtnosti-kulturni-nasledstva.html
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ки, екипът на РИМ – Русе разработи проект „Мартеници и съвременни първомартенски практики
– дигитализация и споделяне“. Той беше одобрен
от Националния фонд „Култура“ през 2021 г. и реализиран в периода до март 2022 г.
Целите, дейностите, резултатите и реализираните продукти по този проект представям
в следващите редове. Екипът, осъществил проекта, се състои от петима специалисти от РИМ
– Русе: ръководител Искра Тодорова, етнограф; Десислава Тихолова, етнограф; д-р Стефана Йорова,
етнограф; Биляна Тодорова, студент по културология; Силвия Трифонова-Костадинова, връзки с
обществеността в музея. Научен консултант е
проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ – Русе.
В основата на амбицията на екипа е стремежът да се преосмисли и представи ценността на
материалното и нематериалното културно наследство, свързано с мартениците, като се наблегне на различни форми на репрезентация и интерпретация. Създаването на дигитален достъп
до музейните колекции на това наследство позволява то да бъде споделяно с широк кръг публики.
Проучването и документирането на първомартенските практики от ХХ в. и ХХI в. е осъществено чрез теренно етноложко проучване на
територията на четири общини в Русенска об-
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Теренно проучване: интервю на И. Тодорова с А. Иванова,
секретар на читалище „Искра 1898”, гр. Борово, ноември 2021 г.
© Сн. С. Трифонова-Костадинова.
Irena Todorova interviews A, Ivanova, secretary of the Iskra
(Spark) 1898 chitalishte in the town of Borovo, November 2021.
© Photo: S. Trifonova-Kostadinova.

Following a thorough discussion and assessment
of all of these factors and prerequisites, the team at
RMH Rousse developed a project named ‘Martenitzas
and Modern-Day Practices Associated with March 1st:
Digitization and Sharing’. After it was approved by the
National Culture Fund in 2021, the project was implemented by March of 2022.
The objectives, activities, results and finished products of this project will be presented below. The project
team was comprised by five experts of RMH Rousse:
the ethnographer Iskra Todorova, as the team leader;
the ethnographers Dessislava Tiholova and Dr. Dtefana
Yorova; Bilyana Todorova a graduate student of culturology; and Sylvia Trifonova-Kostadinova, the Museum’s
PR officer. Prof. Dr. Nikolay Nenov, the Curator of RMH
Rousse, was our research consultant.
The team’s ambitions have been driven by a desire
to reevaluate and present in a new light the importance
of the cultural heritage, both tangible and intangible, related to the martenitza, by emphasizing the diversity of
forms and methods of its representation and interpretation. The provision of digital access to the museum
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ласт. По предварително изготвени въпросници
проучвателите проведоха 30 интервюта с представители на местните общности: учителки в
детски градини и училища, читалищни дейци –
секретари, библиотекари, самодейци, изпълнителки на ролята на Баба Марта в детски градини
и читалища, майстори и търговци на мартеници.
В хода на теренното проучване са осъществени
и други задачи, като обогатяване на колекциите
от мартеници и първомартенски картички на
РИМ – Русе.
В Основния фонд на отдел „Етнография” постъпиха 297 мартеници и 75 първомартенски
картички, което надхвърли многократно очакванията. Същевременно отзивчивостта на събеседниците ни към споделяне на фотографии в
лични и служебни албуми добави към научния архив 76 електронни копия на снимки от първомартенски събития. Всички постъпили материали
бяха обработени според изискванията на Закона
за културното наследство и заедно с наличните
във фонда на отдел „Етнография” съставиха солидна колекция движими културни ценности. В
своята съвкупност те са представителна извадка, илюстрираща мартеницата и първомартенските практики в българската градска култура
през последното столетие.
Дигитализацията и разширяването на достъпа до музейните колекции на широк кръг публики
е една от стратегическите цели на проекта. Тя
се реализира чрез изработването на дигитален
Каталог на колекциите от мартеници и първомартенски картички на РИМ – Русе.
Каталогът „Мартеници и първомартенски
картички” е двуезичен (на български и английски
език) и виртуално достъпен на официалния сайт
на Регионален исторически музей – Русе2. Той съдържа 102 мартеници и 30 първомартенски картички от фонда на отдел „Етнография”. Всеки
експонат е представен с изображение в цветна
снимка и подробна анотация с информация за инвентарния номер, размери, описание на вида, материала, техника на изработка, дарител, година
на дарението, датировка на самия предмет, с историческа справка, където е налична.
Каталогът съдържа още четири раздела. Научен текст „Мартеницата като културно на2
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collections showcasing that heritage made it possible
to share it with a much broader audience.
The exploration and documenting of March 1st-related practices from the 20th and 21st centuries have
been carried out through ethnological field research
in the territory of four municipalities within the district
of Rousse. Using pre-designed questionnaires, the researchers conducted 30 interviews with members of
local communities: kindergarten and school teachers,
chitalishte (community cultural center) staff: secretaries, librarians, members of amateur folk dance troupes,
actors playing Baba Marta (Granny March) in kindergartens and school productions, martenitza makers and
vendors. In the course of the field research, the team also
performed other tasks, among which was to expand the
collection of martenitzas and March 1st greeting cards
of the Rousse Museum of History. A total of 297 martenitzas and 75 greeting cards were added to the main
collection of the Ethnography Department, a result that
far exceeded our expectations. At the same time, our
interviewees’ responsiveness and willingness to share
images from both personal and office albums has added
to our research archive 76 digital copies of photographs
of March 1st-related events. All the materials received
have since been processed in accordance with the requirements of the Cultural Heritage Act and, together
with the pre-existing collection of the Ethnography Department, have added to amassing a substantial trove
of movable cultural values. Taken in their entirety, they
constitute a representative sample demonstrating the
role of the martenitza and traditional practices related
to March 1st in Bulgarian urban culture in the course of
the past century.
A strategic goal of the project is the digitization of,
and improving public access to, the museum collections. This goal is pursued through the development
of a digital catalog of the collections of martenitzas and
March 1st greeting cards of the Regional Museum of
History in Rousse.
The digital catalog entitled ‘Martenitzas and March
1st Greeting Cards’ is a bilingual one (in Bulgarian and
English) and can be accessed online on the official website of the Regional Museum of History, Rousse2. It contains a total of 102 martenitzas and 30 March 1st cards
from the collections of the Ethnography Department.
Each exhibit is presented in a color image with a detailed
annotation including its catalog number, dimensions,
2

https://www.museumruse.com/catalogs/
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следство – научни интерпретации и музейни репрезентации”. Изследването представя научни
изследвания и примери от музейни политики и
проследява тенденциите в работата на научни
и музейни специалисти по заявената тема.
Аудиоразкази – седем звукови файла със записи от теренното проучване. В тях са записани
спомените на нашите събеседници, които представят темата от разнообразни гледни точки,
съобразно ролите им (майстори на мартеници,
на картички и др.).
Фолклорна словесност – приказки, пословици и поговорки, вярвания и описания на обредни
практики, записани от наши фолклористи и етнографи, свързани с традиционни представи за
Баба Марта, мартениците и тяхната функция в
домодерното общество.
Авторски художествени текстове – произведения на български автори в стихове и проза,
които интерпретират темата за Баба Марта
и мартениците.
Регионалният исторически музей в Русе е първият в България и вторият в света музей – след
Британския музей (British Museum)3, който представя дигитализирани експонати мартеници,
които са виртуално представени и общодостъпни във виртуален каталог. Каталогът на мартеници, първомартенски картички и свързаните с
тях културни практики дава многопластов поглед
към живата първомартенска традиция, към развилите се празнични практики, както и към промените в тази традиция и мартеницата като
неин материален символ.
В рамките на проекта бяха създадени четири
кратки филма, в които майстори от Дунавската задруга на народните художествени занаяти
и специалисти от музея в Русе, демонстрират
традиционни и съвременни ръкоделни техники
за направа на мартеници. Те са качени в Yоutube
канала на музея4, а връзка към тях има и във виртуалния каталог.
Реализирана е и мобилна изложба „Първомартенски празници”, представена в музея на 1 март
2022 г. Тя съдържа 11 двуезични постера (на български и на английски език). Темите – заглавия на
3
https://www.britishmuseum.org/collection/
search?place=Bulgaria
4
https://www.youtube.com/watch?v=BmPTbhFNBUI
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Кратуна с мартеница в читалище „Познай себе си – 1911”,
с. Ряхово, Русенско, януари 2022 г. © Сн.: Н. Ненов.
A gourd decorated with a martenitza at the Poznai Sebe Si (Know
Thyself) chitalishte in the village of Ryahovo, Rousse district,
January 2022 © Photo: N. Nenov.

and a description of the type of item, the material used,
the craftsmanship applied, the source (donor), year of
donation, dating of the item itself, and background information where available.
The catalog comprises four additional sections: A
scientific text on ‘The martenitza as cultural heritage:
scientific interpretations and museum representations’.
The study presents scientific research and examples of
museum policies while tracing the tendencies in the
work of scholars and museum experts active in the field.
Audio stories: seven audio files recorded during the
field research exercise. These include memories shared
by our respondents presenting the theme each from
their various perspectives: as makers of martenitzas,
designers of postcards, etc.
Oral folklore: fairy tales, popular beliefs and descriptions of ritual practices recorded by our folklorists and
ethnographers, related to traditional perceptions of
Granny March, the martenitzas and their functions in
pre-modern society.
Authored fiction: works by Bulgarian writers of fiction and poetry on the subject of Granny March and
martenitzas.
The Regional Museum of History, Rousse, is the first
museum in Bulgaria and the second one worldwide,
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Демонстрация на съвременни техники за изработка
на мартеници: Милена Кръстева и Мария Браткова от
„Дунавска задруга на народните художествени занаяти“ в
Къщата на Калиопа (Музей на градското всекидневие), Русе,
януари, 2022 г. © Сн.: С. Трифонова-Костадинова.
Demonstrations of present-day techniques of martenitza making:
Milena Krasteva and Maria Bratkova of the Danube Associations
of Craftsmen and Artisans at Caliopa House (the Museum of
Urban Living), Rousse, January 2022. © Photo: Silvia TrifonovaKostadinova.

постерите, проследяват развоя на първомартенските практики от традиционната култура до
нашето съвремие: „Фолклорната памет за Първи
март”, „Традиционната мартеница”, „Мартеницата
и модерността”, „Фолклорни мотиви и художествено представяне”, „Първи март в социалистическата празничност”, „Съвременна първомартенска
празничност”, „Градски пространства и обновени
традиции”. Темите са онагледени с експонати от
фондовете на етнографския отдел.
Представена е колекцията ни от мартеници,
първомартенски картички, както и други експонати, обвързани с темата. Резултатите от теренното проучване и събирателската дейност по
проекта са видими в изложбата – развитието и
съвременните културни практики на Първи март,
разнообразието от форми, техники и материали за
направа на мартеници и първомартенски картички
през последното столетие. По време на изложбата
посетителите могат да гледат и филмите, които
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next to the British Museum3, presenting digitized images of martenitzas, accessible to the public in an online
catalog. The catalog of martenitzas, March 1st greeting
cards and related practices presents a layered view of
the living March 1st tradition, the festive practices that
have evolved from it and the current changes in that
tradition and the martenitza as its tangible symbol.
In four short video films produced as part of the
same project, members of the Danube Associations of
Craftsmen and Artisans, together with experts from the
Museum, demonstrate traditional and modern techniques of martenitza making. All four are accessible
on the Museum’s YouTube channel4, with links to them
provided in the online catalog.
A traveling exhibition entitled ‘March 1st Festivities’
was also staged at the Museum on March 1st, 2022. The
exhibition comprises 11 bilingual posters (in English and
Bulgarian). Each poster is captioned with a different topic tracing the evolution of March 1st-related practices
from traditional Bulgarian culture to the present day,
e.g.: ‘March 1st: the folklore memory’; ‘The traditional
martenitza’; ‘The martenitza and modernity’; ‘Folk motifs and artistic representation’; ‘March 1st in the festive
spirit of socialism’; ‘Present-day March 1st celebrations’;
‘Urban spaces and renewed traditions’. The themes are
illustrated with exhibits from the vaults of the Ethnography Department showcasing our collections of martenitzas, greeting cards and other relevant items. The
results of the field research exercise and the collector’s
activities are prominently displayed in the exhibition:
the evolution of present-day cultural practices associated with March 1st, the diversity of forms, techniques
and materials used in the making of martenitzas and
March 1st greeting cards in the course of the past 100
years. Visitors to the exhibition can also watch videos
presenting modern techniques for making martenitzas.
The results of the project, amalgamated in a mutually supplementing whole, paint a multi-layered picture of the March 1st tradition while making visible
the processes of its transformation from an element of
pre-modern culture into part of the present-day Bulgarian culture. The materials published in the online catalog are a useful tool for museum experts and scholars in
research institutes, teachers and chitalishte employees,
and a welcome presence for anyone with an interest in
https://www.britishmuseum.org/collection/
search?place=Bulgaria
4
https://www.youtube.com/watch?v=BmPTbhFNBUI
3
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представят съвременни техники за изработка на
мартеници.
Резултатите от проекта и тяхното взаимно
допълване представят многопластова картина на
първомартенската традиция и правят видими процесите на нейната трансформация от елемент на
домодерната култура до елемент в съвременната
култура. Публикуваните във виртуалния каталог
материали са полезни, както за специалисти от
музеите и научните институти, за учители и читалищни деятели, така и на всекиго, изкушен от
темата.
Проучването, събирането и обогатяването на
фондовете в рамките на проекта превръщат Регионалния музей в Русе в притежател на най-голямата колекция от мартеници и първомартенски
картички в България, регистрирани като движими
културни ценности. Дигитализирането на колекциите дава по-широк достъп до културното ни наследство, обогатява публиките и вписва музейните дейности в актуалните световни тенденции.
Постигнатите резултати от проекта запълват
празнина в съвременните проучвания на живата,
развиваща се традиция. Трансмисията на културна памет, експертното знание и интерпретациите на съвременните културни практики, свързани
с Първи март, поднесени чрез съвременни музеоложки методи за работа, спомагат за по-доброто
разбиране на това културно наследство и неговото ценностно преосмисляне.
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Изложба „Първомартенски празници”, РИМ – Русе, 1 март 2022 г.
© С. Трифонова-Костадинова.
The ‘March 1st Celebrations’ exhibition, RMH, Rousse, March 1st,
2022. © Photo: S. Trifonova-Kostadinova.

the subject matter.
The field research exercise, the gathering of material and the expansion of the Museum collections within the framework of the project have resulted in the
Rousse Regional Museum owning the largest collection
of martenitzas and March 1st greeting cards in Bulgaria
registered as movable cultural values. The digitization
of museum collections ensures broader access to our
cultural heritage, expands their audiences and brings
Bulgarian museum activities in line with the relevant
global trends. The results of the project help fill a gap
in the present-day exploration of the living, evolving
tradition. The transmission of cultural memory, expert
knowledge and the interpretations of present-day cultural practices associated with March 1st, presented to
the audiences by modern museological methods, contribute to the better understanding of that cultural heritage and its re-evaluation as such.
Iskra Todorova, Regional Museum of History, Rousse
For contact: iskra_filipova@abv.bg

Искра Тодорова, Регионален исторически
музей, Русе
За контакт: iskra_filipova@abv.bg
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Ние всички сме Креспиал. Регионален център за опазване
на нематериалното културно наследство в Латинска
Америка
We are all Crespial. The Regional Centre for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage in Latin America
Анхела Де Ла Торé Тупаячи / Ángela De La Torre Tupayachi

Анхела Де Ла Торе Тупаячи
Член на техническия екип на Центъра „Креспиал“, Анхела Де Ла Торe Тупаячи е антрополог от
Националния университет „Сан Антонио Абад“
в Куско. Има докторат по културни политики
– базирани на общността, от Латиноамериканския факултет по социални науки на Аржентина в надграждане на магистърска степен по
културология от Андийския университет „Симон Боливар“ в Еквадор.

Латинска Америка е регион с огромно културно
многообразие, което се проявява в необозримо живо
наследство, съставено от изразни средства, практики и познания, в които хората, като общности и
индивиди, намират определящата част на своята
културна идентичност, и които на свой ред са извор
на съпротивителни сили и устойчивост пред изпитанията на живота. Без съмнение, доказателство
за това са изпълнената с предизвикателства глобална обстановка, на която сме свидетели в последните години, и ролята на нематериалното културно
наследство, тъй като те нагледно демонстрират,
както уязвимостта на нематериалното културно
наследство, така и възможностите, които то допринася за изграждане на един плуралистичен, многообразен и устойчив жизнен хоризонт.
От друга страна, през последните десетилетия нематериалното културно наследство придоби съществена значимост в осмислянето, обсъждането и взимането на решения по отношение
на публичните политики и каузите на социалните
движения в Латинска Америка – следователно, то
представлява, освен всичко, и сложна област, съставена от общности и отделни носители, държа-
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Ángela De La Torre Tupayachi
Part of the Crespial technical team, an anthropologist
from the National University of San Antonio Abad in
Cusco, Ms Angela De La Torre Tupayachi did postgraduate studies in community-based cultural policies at the Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Argentina and studied for a Master’s degree
in Cultural Studies at the Universidad Andina Simón
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Latin America is a region with a vast cultural diversity that is manifested in an immense living heritage,
practices and knowledge in which people, communities
and individuals find a constitutive part of their cultural
identity that has always been a tool for their resilience.
Undoubtedly, the challenging global context that we
have experienced in recent years and the significant
role of the Intangible Cultural Heritage have shown us
the vulnerability of Intangible Cultural Heritage and the
provided opportunities for a diverse and better future.
On the other hand, the importance of Intangible
Cultural Heritage has recently increased in the spheres
of public discussion and decision making and in the
claims of social movements in Latin America. It is also
a complex field composed of communities and bearers,
states, academia and civil society with diverse voices
opinions. Thus, Crespial’s commitment is to contribute
to the strengthening of processes and the construction
of measures for the safeguarding of the region’s intangible cultural heritage, based on the guidelines of the 2003
UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (hereinafter 2003 Convention).
In the following lines, we offer an approach to Crespial
and, in particular, to one of its emblematic programs,
which articulates regional cooperation and integration,
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ви, академични среди и гражданско общество, т.е.
разполага с многообразие на гласове, които влизат
в диалог и понякога в спор помежду си по смисъла на
нещата. Оттук идва и ангажираността на Креспиал
да допринася за укрепване на процесите и формулиране на мерки за опазване на нематериалното културно наследство на региона, на основа на смисъла
и в съответствие с насоките на Конвенцията на
ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно (по-нататък: Конвенцията от 2003
г.). С тези страници предлагаме на вниманието ви
една гледна точка към Креспиал и, по-конкретно, към
една от неговите знакови програми, която описва
в подробности сътрудничеството и интеграцията, изграждането на капацитет и участието на
общността.
През 2006 г., в резултат от подписването на
Споразумението между ЮНЕСКО и правителството на Перу, в град Куско (Перу) е създаден Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство на Латинска Америка и Карибите
(Креспиал) – център от Категория 2 под егидата на
ЮНЕСКО, единственият в региона на Латинска Америка, занимаващ се с опазването на нематериално
културно наследство. Центърът е посветил усилията си на насърчаване на регионалната интеграция
и сътрудничество за опазване на нематериалното
културно наследство в рамките на устойчивото
развитие и междукултурния диалог. За тази цел, той
способства за създаването на условия за развиване на публични политики и инициативи, управление
на културните процеси и участие на човешките
общности и други действащи лица в процесите на
опазване на нематериалното културно наследство.
В Креспиал понастоящем членуват 18 държави:
Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Доминиканската република, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мексико, Никарагуа,
Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили. Представители на тези държави съвместно формират двата
ръководни органа на Центъра – Съвет на директорите и Изпълнителен комитет, които, заедно с Техническия секретариат, осъществяват действия,
реализират проекти и програми за ефективното
опазване на нематериалното културно наследство
от гледна точка на региона.
Креспиал приема набор от ценности, вдъхновени от клаузите на Конвенцията от 2003 г., които
могат да се изразят по следния начин:
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capacity building and community participation.
In 2006, as a result of the signing of the Agreement
between UNESCO and the Government of Peru, the
Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage of Latin America and the Caribbean
(Crespial) was created in Cusco (Peru) as a Category
2 Centre under the auspices of UNESCO, and the only
one in Latin America dedicated to ICH. The Centre is
focused on fostering regional integration and cooperation for the safeguarding of intangible cultural heritage
within the framework of sustainable development and
intercultural dialogue. It promotes the conditions for
the development of public policies, initiatives, cultural
governance and the involvement of communities and
other participants..
Crespial currently has 18 member countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, the
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay
and Venezuela. These countries make up the two governance bodies of the Centre, the Board of Directors
and the Executive Committee, which are joined by the
Technical Secretariat to implement actions, projects and
programs for the effective safeguarding of ICH from a
regional perspective.
Crespial has a set of values based on the guidelines
of the 2003 Convention:
The Intangible Cultural Heritage is the fundamental
source that gives meaning and identity to communities,
peoples and individuals in their daily activities and life
projects, and serves as the basis for their sustainability
and wellbeing.
All social actors generate knowledge that deserves
respect and consideration on equal terms.
Community participation is a condition for safeguarding the Intangible Cultural Heritage.
The rights and duties of citizens take into account
their cultural particularities.
Intangible Cultural Heritage safeguarding and intercultural dialogue have a mutually reinforcing and
reciprocal relationship.
All of this is consolidated in five commitments, made
up of three programs and two cross-cutting axes that are
implemented through actions and projects. These are:
Multinational Projects Program, which seeks to
strengthen cooperation, the exchange of experiences
between countries and multinational collaborative work.
The Capacity Building Program aims to meet the regional demand for capacity building of people commit-
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Нематериалното културно наследство е фундаментален източник на смисъл и идентичност за
общностите, народите и отделните индивиди в
тяхното ежедневие и в житейските им проекти,
като служи за основа на тяхната устойчивост и
благоденствие.
Всички „социални актьори“ генерират знания,
заслужаващи равнопоставено зачитане и съобразяване с тях.
Участието на общността е предпоставка за
опазването на нематериалното културно наследство.
Правата и задълженията на гражданите се определят при отчитане на техните културни особености.
Опазването на нематериалното културно наследство и междукултурния диалог се укрепват
взаимно на реципрочна основа.
Всичко това е обединено в пет програмни ангажименти, включващи три програми и две свързващи оси, които се осъществяват посредством дейности и проекти. Те са следните:
Програма за мултинационални проекти, която
се стреми да укрепва сътрудничеството, обмяната
на опит между държавите и съвместната работа
с участие на множество държави;
Програма за изграждане на капацитет, насочена към удовлетворяване на регионалното търсене
на човешки капацитет от специалисти, отдадени на опазването на нематериалното наследство
(публични мениджъри, общности от носители на
нематериално културно наследство, НПО-та и други), като генерира пространства, задава насоки и
предоставя материали на различните социални актьори, които на свой ред да генерират съвместно
дейности. Програмата за изграждане на капацитет
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Колаж на Мултинационалния проект за опазване на
нематериалното културно наследство. ©Креспиал, 2017.
A banner from the Multinational project for the safeguarding of
intangible cultural heritage. ©Crespial, 2017.

ted to safeguarding intangible heritage (public managers, Intangible Cultural Heritage bearing communities,
NGOs and others) by generating spaces, guidelines and
materials available for the different social actors to generate their own activities. This program contributes to
the efforts made by Unesco in the context of its Global Strategy for National Capacity Building. One of the
materials developed is the Capacity Building Strategy
- Initial Level.
The purpose of the incentive program is to promote
processes for the knowledge and effective safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage in the region as generated by the different agents of civil society.
Community management axis is related to the
2003 Convention and its emphasis on the importance
of the role and active participation of communities in
safeguarding Intangible Cultural Heritage. From this
cross-cutting axis the Center seeks to promote an active
management of ICH by the communities through the
strengthening of their role as creators of policies and actions that make the safeguarding of their Intangible Cultural Heritage viable. Therefore, Crespial seeks to generate guidelines, methodologies and tools to strengthen
the role of states in promoting and fostering community
management of Intangible Cultural Heritage.
The purpose of the knowledge management axis: is
to promote the circulation of information, the production
of content and the generation of spaces for the exchange
of knowledge and experiences of different actors such
as the public sector, higher education organizations,
research centres, the private sector, non-governmen-
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допринася към усилията на ЮНЕСКО в контекста на
Глобалната стратегия за изграждане на национален
капацитет. Един от материалите, разработени по
тази програма, е „Стратегия за изграждане на капацитет – първоначално равнище“;
Целта на програмата от стимули е да насърчава процесите за усвояване на знания за ефективно
опазване на нематериалното културно наследство
в региона, генерирани от различни агенти на гражданското общество;
Ос за общностно управление на нематериалното културно наследство: Конвенцията от 2003
г. слага ударение върху важността на ролята и активното участие на човешките общности в опазването на нематериалното културно наследство.
Така, чрез тази свързваща ос, Центърът се стреми
да популяризира в държавите членки съзнателното
и активно управление на нематериалното културно
наследство от общностите посредством укрепване на тяхната роля като създатели на политики и
дейности, правещи жизнеспособно опазването на
нематериалното културно наследство. Следователно Креспиал си поставя за цел да задава насоките, методиките и инструментите за укрепване
ролята на държавите в популяризиране и стимулиране на общностното управление на нематериалното наследство;
Ос за управление на знанието: предназначението
� е да насърчава разпространението на информация,
производството на съдържание и генерирането на
пространства за обмен на опит и познания между
различни действащи лица, като публичния сектор,
висшите учебни заведения, научно-изследователските центрове, частния сектор, неправителствените организации и, преди всичко, гражданското общество и свързаните с нематериалното културно
наследство човешки общности. Един от знаковите
процеси, протичащи по тази ос, бе изготвянето и
обнародването на изследване, озаглавено „Най-новото в публичните политики за опазване на нематериалното културно наследство в държавите
членки на Креспиал.“
Мултинационални проекти
Един от аспектите, отразяващи ангажираността на Центъра, е Програмата за регионални и субрегионални мултинационални проекти, разработена и
осъществявана като процес, насочен към укрепване
на сътрудничеството Юг-Юг чрез обмен на опит
между държавите и многонационална съвместна
работа.
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tal organizations and, above all, the civil society and the
Intangible Cultural Heritage related communities. One
of the emblematic processes of this axis was the preparation and publication of a study entitled “State of the
Art on Public Policies for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage in Crespial member countries”.
Multinational Projects
One of the aspects that reflect the Centre’s commitment is the Regional and Subregional Multinational Projects Program. It is designed and implemented as a process that seeks to strengthen South-South cooperation
through the exchange of experiences among countries
and multinational collaborative work.
The emblematic Multinational Project for the safeguarding of the intangible cultural heritage of the Aymara peoples of Bolivia, Chile and Peru was established
in 2008 and it was included in the Unesco’s Register
of Good Practices for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. In 2009 Due to the
positive results identified by the communities and the
countries, it has remained in force.
The first actions of the project involved extensive
work in the recording, compilation, research and dissemination of oral and musical expressions, which included a sustained exchange of ideas and methodologies among the technical teams of the three countries,
as well as dialogues with the Aymara communities and
civil society. Currently, under the same principles, with a
focus on rights and cultural diversity, some actions are
being developed among the three countries and the
Aymara communities for the identification, recording,
research and promotion of the knowledge, know-how
practices and agricultural and food rituals of the Aymara
communities. The research process involves productive,
ritual, symbolic and culinary aspects. This safeguarding
process is based on the recognition and valuation of the
processes of generation and transmission of knowledge
that the Aymara communities themselves maintain.
This action will culminate with the presentation and
dissemination of video documentaries and articles that
systematize the identified and documented knowledge
regarding these three countries.
To summarize, the project has facilitated the
strengthening of management policies and relationships among the state, the communities and the civil
society. It contributed to the expansion of knowledge
about the heritage of these countries and the Aymara
people. Similarly, the project demonstrates the impor-

77

Регионален център категория 2

Сред знаковите за Центъра инициативи е Мултинационалният проект за опазване на нематериалното културно наследство на народа Аймара
в Боливия, Чили и Перу, чието начало бе поставено
през 2008 г. През 2009 г. проектът бе вписан в Регистъра на ЮНЕСКО на добри практики за опазване
на нематериалното културно наследство на човечеството и продължава до ден днешен, благодарение на добрите си резултати, признати от
участващите общности и държави.
Първите дейности по проекта обхващаха интензивна работа по записване, събиране, проучване и разпространение на устни и музикални изразни средства, което включваше и устойчив обмен
на идеи и методики между техническите екипи на
трите участващи държави, както и диалог с общностите на народа Аймара и гражданското общество.
Понастоящем, в съответствие със същите принципи и с фокус върху правата и културното многообразие, се разработват дейности между трите
държави и общностите на Аймара за идентифициране, записване, изследване и популяризиране на
знанията, уменията, практиките и селскостопанските и кулинарни ритуали на общностите на народа Аймара.
Изследователският процес включва производствени, обредни, символни и кулинарни аспекти. Този
процес на опазване на нематериалното културно наследство се основава на осъзнаването и остойностяването на процесите на генериране и предаване
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Уака Тинти, Боливия, 2011 г. Сн.: © Отдел „Нематериално
наследство“ в Министерството на културата и туризма на
Боливия.
Waka Tinti, Bolivia, 2011. Photo: © Intangible Heritage Unit (UPI) of
the Bolivian Ministry of Cultures and Tourism.

tance of developing projects that are linked to international agendas, such as the Sustainable Development
Goals, in this case SDG 2 (zero hunger) and SDG 15 (life
of terrestrial ecosystems).
On the other hand, Crespial has been completing the
formulation stage of two new multinational projects.
The first is the Multinational Project for the Safeguarding
of the Afro-Descendant Intangible Cultural Heritage of
the countries of the Central American Integration System
(SICA) and Cuba, which aims to generate mechanisms
for safeguarding the Central American Afro-descendant
Intangible Cultural Heritage through capacity building
of community leaders and public managers, and the
participatory construction of a sub-regional inventory.
This project has an execution horizon of 3 years, and 9
countries are involved: Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama and
the Dominican Republic, and is promoted by the Central American Integration System and Crespial in addition to the participation of the Central American Black
Organization (ONECA) in the formulation and implementation process.
The second is the Multinational Project for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Emergency Situations, which was developed in response to the
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на знания, поддържани от самите общности на Аймара. Тази дейност ще достигне кулминацията си с
представянето и разпространението на документални видеофилми и статии, които систематизират идентифицираните и документирани знания в
изследователския процес, осъществен съвместно
от трите държави.
В обобщение, проектът способства за укрепване на политиките на управление и комуникация
между държавата, човешките общности и гражданското общество, както и за разширяването на знанията относно наследството на тези държави и на
народа Аймара. По подобен начин, проектът демонстрира важността на разработването на проекти,
обвързани с международния дневен ред, каквито са
Целите за устойчиво развитие и по-конкретно ЦУР
2 (Край на глада) и ЦУР 15 (Живот на земята).
От друга страна, Креспиал е в процес на приключване на етапа на формулиране на два нови
мултинационални проекта. Първият е Мултинационалният проект за опазване на нематериалното културно наследство на потомците на
чернокожи в страните от Централноамериканската интеграционна система (SICA) и Куба, който
е насочен към генериране на механизми за опазване на афро-културното наследство чрез изграждане на капацитет от общностни лидери и публични мениджъри, и съвместното изграждане на
субрегионален регистър. Проектът е с тригодишен хоризонт на изпълнение, като включва девет
държави: Белиз, Доминиканската република, Ел Салвадор, Гватемала, Коста Рика, Куба, Никарагуа, Панама и Хондурас, и се подкрепя от Централноамериканската интеграционна система и Креспиал,
в допълнение към участието на Организацията
на чернокожите в Централна Америка (ONECA) в
процеса на формулиране и изпълнение.
Вторият е Мултинационалният проект за
опазване на нематериалното културно наследство в извънредни ситуации, разработен в отговор на предложението на държавите членки
за осъществяване на мултинационален проект
за справяне в извънредните ситуации като централна тема. Извънредните ситуации са природни явления или такива, предизвикани от човешка
намеса, като климатични катастрофи, природни
бедствия или сериозни епидемии, към които могат да се прибавят трайно конфликти, съпроводени с насилие и принудително разселване на хора.
Всичко това са ситуации, които – по един или друг
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Сайт на Креспиал. © https://crespial.org/
Crespial Website. © https://crespial.org/

countries’ proposal to implement a multinational project to address emergencies as a central topic. Emergency situations are natural phenomena or those caused
by human intervention, such as climatic catastrophes,
natural disasters, armed conflicts or serious epidemics
plus situations of sustained violence and forced displacement. All of these in one way or another, and to varying
degrees, occur in the countries of the region.
This project involves all member countries of the
Centre and will be implemented over a period of 3 years.
Its objective is to strengthen the capacities of Latin American States to design management strategies to safeguard Intangible Cultural Heritage in emergency situations, based on the systematization of the experiences,
reflections and approaches developed by the countries
themselves.
To conclude:
The diverse expressions, practices and knowledge
of the peoples and communities that constitute living
heritage are a source of learning and resilience in the
name of the well-being and sustainability of the communities and the humanity as a whole. The safeguarding
of Intangible Cultural Heritage in Latin America could
not be conceived without the exchange, cooperation
and integration of the countries and the multiple actors that are part of the process along with the protag-
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начин и в различна степен, възникват в страните от региона.
Този проект включва всички държави членки на
Центъра и ще се реализира за един период от три
години. Целта му е да засили капацитета на латиноамериканските държави за разработване на управленски стратегии за опазване на нематериалното
културно наследство при извънредни ситуации, на
основа на систематизация на натрупания опит,
осмисляне на извлечените поуки и разработване на
подходи от самите държави.
В заключение
Различните изразни средства, практики и знания
на народите и общностите, съставляващи тяхното живо наследство, са източник на познания и съпротивителни сили за благото и устойчивото развитие на човешките общности и човешкия род като
цяло. В този смисъл, опазването на нематериалното
културно наследство в Латинска Америка е немислимо без обмен на знания и опит, без сътрудничество
между и интеграция на страните и множеството
актьори, участващи в процеса, с основната роля
на общностите от носители на това наследство.
По всички тези причини Креспиал е пространство, стремящо се да бъде мост между различните
социални актьори за изграждане и разпространение
на знания, укрепване на капацитет и обществено участие; както и пространство за осмисляне и
обмен на информация по различните мерки и механизми, разработвани за опазването на нематериалното културно наследство. Затова, Креспиал –
това сме всички ние.

За контакт: angeladlatorre@gmail.com
За повече информация:
Интернет страница: https://crespial.org/
Социални медии:
Канал в Youtube:
https://www.youtube.com/user/crespial
Фейсбук: https://www.facebook.com/crespial.org/
Инстаграм: https://www.instagram.com/crespial/
Туитър: https://twitter.com/crespial
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onism of the bearer communities. For all these reasons,
Crespial is a space that seeks to be a bridge among the
different social actors for the construction and circulation of knowledge, the strengthening of capacities and
participation, as well as a space for reflection and exchange of the different measures and mechanisms that
are being developed for the safeguarding of Intangible
Cultural Heritage.
This is why , we can definitely say that Crespial is
all of us.
For contact: angeladlatorre@gmail.com
Interesting links
Web page: https://crespial.org/
Social media:
Youtube channel:
https://www.youtube.com/user/crespial
Facebook: https://www.facebook.com/crespial.org/
Instagram: https://www.instagram.com/crespial/
Twitter: https://twitter.com/crespial
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Магията на румънската Кобза
The Magic of the Romanian Cobza
Саша Ливиу-Стояновичи, Румъния / Sașa-Liviu Stoianovici, Romania
Тази година Неколае Флоря навършва 80 години.
Хубава възраст, която той носи с достойнство,
чувство за хумор и порядъчно количество физическа сила, тъй като живее сам в дома си в румънското село Делени, окръг Яш. До ден днешен той
работи здраво върху усъвършенстване на музикалните си умения, докато се грижи за посевите
и храни животните, които отглежда в задния си
двор. Умел готвач, той приготвя вкусни ястия
за себе си и за гостите, които го навестяват от
време на време. На трапезата му може да се види
изобилие от традиционната сладка баница със
сирене, застроена супа по селски, купища пържено
месо, различни видове варива, а за десерт – неизменната чашка ракиу (плодова ракия).
Разбира се, човек трябва да се храни добре, за
да поддържа силите си. Той намира време, за да
участва в много от районните и дори в национални музикални конкурси – типични фолклорни
фестивали, на които се събират млади и стари,
малки селски музикални ансамбли и самотни бардове, слезли от кошарите в планината или от последния автобус, който са успели да хванат, за да
стигнат навреме за участието си на сцената. А
г-н Флоря еднакво добре се справя с гоненето на
автобуса и с явяването си на такива музикални
конкурси, за което свидетелстват цял поменик
от почетни грамоти, медали, трофеи, всичките
атрибути на славата, които е събирал в течение
на десетилетия. Първа награда, втора награда,
отново първа награда и само тук-там по някоя
утешителна награда.
Онова, което ни запозна, беше моят пламенен
интерес да открия „нещото“, за което всички
ми разправяха, сякаш тайно се бяха наговорили –
онова нещо, което никога повече нямало да мога
да открия, тъй като вече не съществувало: изпълнители на кобза по селата. Беше време, когато започвах да усъвършенствам собствените си

This year Mr Florea will be 80. A beautiful age that
he carries with dignity, wit and a good amount of physical strength. He lives alone in his household in the village of Deleni, Iași County, Romania. Despite his age Mr
Florea continues on improving his music playing skills
along with taking care of the crops and the animals in
his backyard. A good cook, he prepares delicious meals
for himself and for the ocasional visitors. One may always find on his table traditional sweet cheese pie, countryside sour soup, lots of fried meat, various types of
cooked beans and the ubiquitous rachiu (fruit brandy).
He finds the time to attend many of the regional and
national music competitions – the typical folk festivals
that gather the young and the old, the small peasant
music ensembles and the lonely bards that come down
from their mountain-based sheepfolds, or from the
country bus that brings them to the stage. Mr. Florea
is an excellent performer at music contests. He owns a
plethora of diplomas, medals and trophies and he has
gathered his festival regalia for several decades.First
prize, second prize, first prize again… and very seldom
a consolation one.
What brought us to know each other was my ardent
interest in finding a countryside cobza player. Everyone
told me that I will no longer be able to find one. It was a
time when I started to improve my own playing abilities
on this old folk instrument, and the idea to see it in its
original milieu was so tempting. I followed my intuition, as from a “rational” point of view my quest seemed
to be unrealistic. And there I was, on a cold December
day, heading to a small town, where I was going to meet
the probably last cobza player in the region. Mr Florea
was then a little over 70 years old, living alone in a village nearby, as his grown-up daughters have already
moved to different places in Europe. Meeting him was a
bliss. I found out that he loved to talk – and many hours
of audio recordings prove it. His cobza was a bit different
from the ones that I was accustomed to – with a shorter body, no bridge, different decorations. His style of
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умения като изпълнител на този древен народен
инструмент, та идеята да го наблюдавам в естествената му среда, беше просто изумителна.
Така реших да следвам интуицията си, доколкото от рационална гледна точка търсенията
ми изглеждаха нереалистични. И ето ме в един
студен декемврийски ден, на път за малко градче
в Молдавия, за да се срещна с г-н Флоря – може би
последният жив изпълнител на кобза в региона. Тогава тъкмо беше преминал 70-те, живееше сам в
близкото село, тъй като отрасналите му дъщери
вече се бяха преселили в различни части на Европа.
Срещата ми с Флоря беше вълшебно преживяване, веднага установих, че е сладкодумен събеседник, за което свидетелстват и многото
часове записи, които направих. Неговата кобза –
инструментът, който така бях очаквал да видя,
леко се различаваше от онези, с които бях свикнал:
с по-късо тяло, без столче, с различна украса. Пък
и свиренето му беше различно от „официалния“
ансамблов стил – някак по-енергично, грубовато,
наблягащо на ритъма.
Кобзата принадлежи към семейството струнни фолклорни инструменти, вписани през 2008
г. в Националния регистър на нематериалното
културно наследство на Румъния. Тя представлява инструмент с крушовидна форма, подобен на
лютня, като обичайно е с четири снопа струни,
съчетани по две или дори по три. Най-често е настроена на квинти и кварти, по схемата ре-ла-ресол. Според преобладаващите дефиниции това е
нетемпериран хордофон (струнен инструмент),
използван от незапомнени времена в традиционната народна музика на румънските провинции,
като част от ритмичната секция на ансамбъла.
С течение на времето – особено към средата на
ХХ в. – ролята му се е обогатила и е придобил популярност и като солов инструмент.
Макар че хармониите също са се обогатили в
резултат от стремежа на изпълнителите към
съвършенство, ритмичните структури са останали непроменени: по традиция, изпълнителят на кобза използва старите ритмични схеми
хора, сърба, бриу/батута и джампара (бърз неравноделен ритъм от провинция Добруджа), като ги
прилага върху различни песни и мелодии. Когато не
се ползва модерно пластмасово перце, струните
се дърпат със сгънато на две перо от гъска – сам
по себе си много интересен предмет, с тактил-
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Н. Флореа с инструмента кобза. © Сн.: Саша ЛивиуСтояновичи.
Neculai Florea playing the "cobza". © Photo: Sașa-Liviu Stoianovici.

playing was also different from the “official” one – more
energetic, rough and with strong emphasis on rhythm.
Cobza belongs to the string folk instruments inscribed in 2008 in the National Repertoire of the Intangible Cultural Heritage of Romania. It is a pear-shaped
lute-like instrument, that has usually four pairs of strings,
which can be doubled or even tripled. It is usually tuned
in fifths and fourths, following the d-a-d-g pattern. Most
definitions would say that this is an untampered chordophone that has been used for ages in the traditional
folk music of the Romanian provinces, figuring both
the rhythm and the harmony of a tune. Its role seems
to have been enriched throughout history and notably
in the middle of the XXth century, when it grew in popularity as a solo instrument. Although the harmonies
were enriched in a real quest for perfection, the rhythmical structures remained the same: traditionally, a cobza
player uses the old patterns of horă, sîrbă, brîu/bătută
and geampara (an aksak rhythm from Dobrogea province) and applies them accordingly to different songs
and dance tunes. If not with a modern plastic plectrum,
these patterns are played with a folded goose feather,
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ни и тонални свойства, да не говорим за външния
му вид. Свиренето на кобза, както и на всеки друг
музикален инструмент, се подчинява на набор от
правила – от внимателното боравене с корпуса
до избора на подходящи струни.
В случая един новак може наистина да се обърка, защото извън гореупоменатия „официален“ начин на звукоизвличане, прилаган във фолклорните
ансамбли като първата „Методика на кобзата“,
разработена през 50-те години на ХХ в. под патронажа на Константин Замфир и Йон Злотя, в отдалечени краища на Румъния могат да се открият и
много по-древни стилове (както и съответните
инструменти), следващи собствени правила. Те
могат да се нарекат обобщаващо „свирене на кобза по селски“, със забележката, че инструментът
все още съставлява фундаментът на малките музикални състави, за разлика от големите ансамбли, в които на кобзата е отредена чисто декоративна роля в съчетание с концертния цимбал
(цимбалом) и китарата. Струва си да се спомене,
че през 2018 г. явлението „Традиционен музикален
ансамбъл от Румъния“ бе вписано в Националния
регистър на активните елементи на румънското
нематериално културно наследство.
Някога разпространени из цялата страна, ръчно изработените селски кобзи, конструирани от
местни занаятчии, сега са на ръба на изчезването. Макар през ХХ в. те да са заменени, най-вече в
южните части на Румъния, от фабрично произведени инструменти, допреди 15-20 години те все
още можеха да се чуят като съставна част от
различни музикални ансамбли от северните села,

A PORTRAIT

Инструментите на Н. Флореа. © Сн.: Саша Ливиу-Стояновичи.
Neculai Florea's musical instruments. © Photo: Sașa-Liviu Stoianovici.

that is a very interesting item with both tactile and tonal properties. A set of rules apply to playing the cobza
– from handling it with great care to putting the right
strings. The novice could be overwhelmed – apart from
the forementioned “official” urban folk ensemble way(s)
of playing it ( developed under the patronage of the first
“Cobza Method” and described in 1950s by Constantin
Zamfir and Ion Zlotea), there are still some specific old
styles (and instruments) in use in certain remote areas. What I would call “the peasant manner” of playing
the cobza comes with the remark that this instrument
still provides the axis in a traditional small music band,
as opposed to the great bands, where the cobza is often given a pure decorative role and it is doubled by a
concert cymbalom and a guitar. It is worth mentioning
that in 2018, the Traditional Music Band from Romania
was inscribed on the National Inventory of the Active
Intangible Cultural Elements of Romania.
Once spread all over the country, the hand-made peasant cobzas are nowadays on the verge of disappearing. In the XXth century they were replaced
(mostly in the southern part of Romania) with factory-made instruments, but 15-20 years ago they could still be heard in various music bands from the northern villages in Moldavia. Today, the countryside cobza
players are in small number and the musicians using
old-style instruments are just a few. One cannot praise enough the beauty of a hand-made peasant cobza
with all its imperfections and adjustments. These cobzas have been carrying old-time stories for years. The
instrument Florea currently plays on is not the one inhe-
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най-вече в Молдавия. Днес изпълнителите на кобза
в селски стил са малко, а ползващите автентични,
произведени от майстори занаятчии инструменти, се броят на пръсти. Красотата на ръчно изработената кобза – с всичките й несъвършенства,
корекции и драскотини от дългогодишно използване, е трудно да бъде преувеличена. Да не говорим за историите, които разказва. А че кобзата
на Флоря помни много истории, е извън съмнение.
Инструментът, на който свири понастоящем, не е наследеният от баща му – човек, посветил живота си на музиката, докато гладът
от 1947 г. го принуждава да напусне завинаги семейството си. Двамата – баща и син, след време
отново се събират заедно, или по-скоро музиката
ги събира, тъй като младият Флоря се изгражда
като солов вокалист на сватби. Той установява
трайно сътрудничество с баща си, който включва
своя собствен инструмент в ансамбъла на сина,
и свири с много силната си, с усет за ритъм, дясна ръка. Но, както ми разказа Флоря, като соло
вокал навремето той сякаш не обръща особено
внимание на онази стара лютня. Вместо това си
акомпанира на акордеон – инструмент с по-богат
и наситен звук. Едва по-късно, когато селските
музиканти около него – гуслари, изпълнители на
кобза и тромпетисти, които през живота си не
са ходили на лекар, започват един по един да измират, той преосмисля връзката си с бащиния
инструмент и се заема полека-лека да го изучава.
Както показва и формата й, кобзата произлиза от арабско-отоманския уд. С различен тонален обхват, строй и начин на звукоизвличане,
обаче, инструментът вероятно се е появил в
румънските провинции в епохата на разширяване на Османската империя. От информацията,
оцеляла до наши дни, за пръв път се споменава в
писмен източник – мемоари на чуждестранен пътешественик, през ХVIII в. По-късно, през 1875 г.,
Теодор Бурада споменава в текстовете си кобза
от района на гр. Яш (Burada 1974: 77–137)1. Със същия строй ре-ла-ре-сол, познат до днес, кобзата,
нарисувана от автора като илюстрация на книгата му, силно наподобява тази на г-н Флоря и, като
цяло, инструментите в района на Молдавия, къ1
Burada, T. 1974 Cercetări asupra danţurilor şi instrumentelor de
muzică ale românilor – In: Opere, volume 1, ed. Viorel Cosma, 77137. Bucharest: Editura Muzikală a Uniunii Compozitorilor
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Флореа заедно с приятеля и музикант Николай. © Сн.: Саша
Ливиу-Стояновичи.
Neculai Florea with fellow musician Neculai. © Photo: Sașa-Liviu
Stoianovici.

Н. Флореа заедно с приятеля и музикант Валентин. © Сн.:
Саша Ливиу-Стояновичи.
Neculai Florea with fellow musician Valentin. © Photo: Sașa-Liviu
Stoianovici.

rited from his father, a man who played music all his life.
Father and son were separated at the time of the Great
Famine, but eventually reunited. Young Florea was a
head singer at weddings. His father used to play in his
son’s band, but as Florea told me, he, as a lead singer,
did not pay much attention to that old lute. Instead, he
used the accompaniment of accordion, as its sound was
fuller and richer. Later in life, as the countryside musicians became fewer and fewer because of their old age,
Florea got more interested in his father’s instrument
and began to learn how to play it.
Cobzas probably come from the Arab/Ottoman
ouds. As their shape suggests, with a different scale length, and having a different tuning and style of playing,
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дето той живее.
Със своите радиални, прилични на слънце декоративни мотиви, и с обичайните си десет струни, групирани в четири снопа, кобзите от окръг
Ботошани и северните части на окръг Яшя някога
са били широко разпространени в села като Орашени-Дял, Шупица, Ворона, Радени, Владени-дял,
Бухалница и Делени. Леко различаващи се по конструкция от останалите кобзи, изработвани в
Молдавия, тези инструменти са били „моторът“
на много бързите танци, изпълнявани на сватби и
други събития. Преди появяването на жас-а – домашно изработена комбинация от инструменти,
включваща малък барабан, бас тимпан, чинел, а понякога дори и фус, кобзата е осигурявала ритъма и
хармонията на песента. До ден днешен начинът
на свирене на кобза е широко известен като a bate
(удряне) – потвърждение са следите по корпуса на
някои инструменти, оставени от твърде енергичното боравене с перото.
Инструментът на Флоря е изработен вероятно някъде около 1950 г. в съседно село от един от
последните местни майстори занаятчии. Като
материали са използвани клен и смърч и затова
кобзата има по-скоро баритоново звучене, отчасти държащо се и на специфичния местен строй.
Корпусът се състои от пет кленови дъсчици, извити във формата на дъга, което отличава селските кобзи от фабричните. Тези от Регин, окръг Муреш, обикновено са от седем дъсчици от
по-плътно дърво и като цяло са по-добре изработени, макар понякога да им липсва душа, като на
селските им посестрими.
За разлика от някои други инструменти, изработвани по селата, при които отделните части
са закрепени една към друга с малки пирончета или
дори с тел, дъсчиците, съставляващи корпуса на
кобзата на г-н Флоря, са слепени с туткал, а късият, дебел гриф е монтиран към тях с помощта на
дървени клинове. Горната дъска на резонаторната кутия е украсена с вече споменатия „слънчев“
мотив, а върху нея има залепено парченце кожа,
което да я пази от ударите на перото. Г-н Флоря
използва кобзата си, както като акомпаниращ,
така и като солов инструмент – а последното е
нещо, с което особено се гордее.
Въпросите ми за начина на изработване на
тези кобзи останаха донякъде без отговор. Никой не можа да ми каже дали последните майсто-

A PORTRAIT

the instrument could have appeared in the Romanian
provinces during the times of the Ottoman Empire’s expansion. From what is known today, it was first mentioned in a XVIIIth century foreign traveller’s memoirs. In
1875, Teodor Burada mentions the cobza from the Iași
region in his writings (Burada, 1974: 77–137)1. With the
same d-a-d-g tuning we know today, the cobza in his
book bears strong resemblance to Florea’s instrument
and the cobzas from that region of Moldavia.
With solar decorative motives and usually having a number of ten strings arranged in four pairs, the
cobzas from Botoșani County and the northern part
of Iași County were widespread among musicians in
the villages of Orășeni-Deal, Șupitca, Vorona, Rădeni,
Vlădeni-Deal, Buhalnița, Deleni. Slightly different from
other Moldavian cobzas, those instruments provided
the “motor” for the very fast dances that took place at
weddings and other events. Before the jas appeared (a
home-made jazz-inspired combo, which consisted of a
snare drum tied to a bass drum with a cymbal and sometimes even a pedal), the cobza was responsible for
both the rhythm and the harmony of a song. Even today, the popular term for playing the cobza is a bate (“to
beat up”). The „beating” is very well represented by the
marks of the powerful plectrum on the instruments.
Florea’s instrument was made around 1950 in a
neighboring village, by one of the few local masters.
Made from maple and spruce, the cobza sounds rather
as a baritone, a different tuning from the typical ones in
the area. The body consist of 5 maple staves, as it is the
case with most countryside cobzas (the factory-made
ones, from Reghin, Mureș County have a typical 7 staves
body from a thicker wood and they are better built, even
though they seem to lack the personality of their counterparts). Contrary to some other countryside-made
instruments that had their components held together
by means of small nails and even pieces of metal wire,
the staves of Mr. Florea’s cobza are held together by a
layer of bone glue and are fixed in the short and thick
neck with the help of wooden pins. The resonance plate
is decorated with a solar motif and has a typical small
piece of glued leather to protect it from the plectrum.
Mr. Florea uses his cobza for accompaniment and for
solo playing. The solo performances make him really
proud of his accomplishments.
1
Burada, T. 1974 Cercetări asupra danţurilor şi instrumentelor de
muzică ale românilor – In: Opere, volume 1, ed. Viorel Cosma, 77137. Bucharest: Editura Muzikală a Uniunii Compozitorilor.
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ри занаятчии, произвеждали кобзи в неговия край,
са имали нещо като специализирана работилница, или не. Как са огъвали дървото, какви инструменти са ползвали? „Брадва и ренде“ – казва само
старият музикант и като се вглеждам в инструмента му, съм склонен да му вярвам. Докосването
до неговата кобза, както и възможността да пипна и посвиря на някои други ръчно изработени инструменти, с всичките им несъвършенства, ме
изпълва с чувство на благодарност заради самия
факт, че все още съм в състояние да бъда свидетел на тази вселена, че тези неколцина мъже на
преклонна възраст са все още между нас, готови
да споделят житейските си истории, съмнения
и мечти.
Моите търсения ме отвеждат и в други посоки, към други села, където някой може да крие някоя
кобза в старите долапи, или дори да посвирва гордо на нея. Понякога чувам, че нечий баща или чичо
бил свирил някога на кобза, но от няколко години
не бил между живите. Или пък че нечий съсед притежавал кобза, но понеже се счупила, я хвърлил в
огнището.
Връщайки се на мислите и съжаленията на г-н
Флоря, трябва да споделя, че някои от тях намират отзвук в душата ми. Може би едно от
най-големите му признания е, че никой никога не
се е обърнал към него с молба да го научи да свири
на кобза. Той с радост би предал знанията си на
други, но до момента не се е намерил желаещ. А
липсата на ученици и последователи означава, че
свиренето на кобза е едно умение, което рано или
късно ще изчезне в неговия край. А заедно с него ще
изчезне един цял свят на истории, песни, танци,
анекдоти, ще изчезнат образите на музиканти и
занаятчии, които вече не са сред нас.
Саша Ливиу-Стояновичи
Саша Ливиу-Стояновичи е художник и музеен
куратор, базиран в Букурещ, Румъния. Етнографските му интереси са тясно свързани с работата
му в областта на образа и звука. Заедно с ансамбъла си „Балкански Таксим“ той свири на струнни инструменти като турския саз, босненската шаргия
и румънската кобза, като последната е предмет на
научните изследвания, които провежда понастоящем в различни краища на Румъния.
За контакт: s.l.stoianovici@gmail.com
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My research regarding the way the cobzas are made
remained more or less open. Nobody seemed to know
whether the last cobza masters in Mr Florea’s area had
any kind of professional workshops or not. How did
they bend the wood, what tools did they use? The answer was: „With an axe and a draw knife”. The history
of cobza, as well as of other old instruments gives me
a feeling of gratitude for witnessing the magic of their
extraordinary music. My quest is leading me to other
places and other villages where somebody may have an
old cobza, or may even play it with pride. Sometimes I
hear that somebody’s late father or uncle used to play
a cobza, or that a neighbor had a cobza, but it was broken and they just got rid of it.
Back to Mr. Florea’s own thoughts, I must admit
that I resonate with some of them. He expressed his
regrets that no soul has ever asked him to teach them
the instrument. He would gladly pass the knowledge
of cobza playing to somebody else, but the chances
are rather low. Having no disciples will probably lead
to the gradual disappearance of cobza playing in that
area. Unfortunately, an entire world of stories, songs,
dances, anecdotes and portraits of musicians and artisans will vanish too.
Sașa-Liviu Stoianovici
Sașa-Liviu Stoianovici is an artist and a museum curator in Bucharest, Romania. His ethnographic research
is strongly connected with his visual and musical endeavours. With his band Balkan Taksim, he plays chordophone
instruments such as Turkish saz, Bosnian šargija, Romanian cobza, the latter being the core of a research that he
currently is carrying out in some rural Rimanian areas.
For contact: s.l.stoianovici@gmail.com
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Олена Арабаджи – гордост да си караит в Украйна
Olena Arabadjii – Proud to be Karaite in Ukraine
Валентина Демян, Украйна / Valentina Demian, Ukraine

Винаги съм искала да пиша за Олена Арабаджи и
културната вселена на караитската общност в гр.
Мелитопол. Двете с нея сме имали много общи планове и сме реализирали много споделени проекти.
Наблюдавала съм я как работи, изцяло отдадена на
онова, което върши, но до момента не бях имала повод да пиша за нея. Едва сега, докато бушува войната
в Украйна, си дадох сметка, че е редно да говорим за
такива хора, че не бива да се стесняваме да представяме тяхната работа и опит, особено когато става дума за нематериалното културно наследство.
Позовавайки се на Преамбюла на Конвенцията
от 2003 г., където се казва: „Като признава, че обществото и по-специално коренните общности и
групи, а в някои случаи и отделни лица играят важна
роля в процеса на създаване, опазване, съхраняване и
пресъздаване на нематериалното културно наследство, като по този начин способстват за обогатяване на културното разнообразие и насърчават
човешкото творчество”1, можем да заявим, че хората, които създават, модерират и защитават на
различни нива своето нематериално културно наследство, както и това на цялата страна, играят
жизненоважна роля в неговото опазване. Ето защо
портретът на Олена Арабаджи ще бъде съставен
от гледна точка на индивида, представляващ общността на караитите от Мелитопол като коренна
общност на Украйна.
И така, коя е госпожа Арабаджи, и защо смятам,
че е важно да пиша за нея? Тя представлява общност,
от чиято култура е вписан елемент на нематериално културно наследство в Националния регистър
на Украйна през ноември 2018 г. Става дума за „Традицията на приготвянето на аяклък (караитско
кюфте от месо). Опитът на караитите от Мели-

I have always wanted to write about Olena Arabadji
and the cultural universe of Karaite community of the
city of Melitopol. We have had many common plans and
have realized many shared projects, I have seen how she
worked, fully committed, but I have had no occasion to
write about her. With the war in Ukraine, we realized
that we should let the world know about such people
and their work, especially when it deals with the intangible cultural heritage.
Referring to the Preamble of 2003 Convention, “Recognizing that communities, in particular indigenous
communities, groups and, in some cases, individuals,
play an important role in the production, safeguarding,
maintenance and recreation of the intangible cultural
heritage, thus helping to enrich cultural diversity and
human creativity”1, we can say that people who create,
moderate and advocate on various levels local Intangible Cultural Heritage as well as the Intangible Cultural
Heritage of a whole country, play essential role in Intangible Cultural Heritage safeguarding. Thus, the portrait
of Olena Arabadji will be composed through the prism
of an individual representation of the Indigenous community of Ukraine, Karaites of Melitopol.
Olena Arabadji represents a community whose Intangible Cultural Heritage element was inscribed on the
National Register of ICH of Ukraine in November 2018. It
is about “Tradition of preparation of et aiaklak (Karaite
patty with meat). Experience of Karaites of Melitopol”2.
The Living Heritage has presented in 2019 an interview
with the eldest of the Karaite community, Sofia Yalpachyk. The activities of Olena Arabadji were also mentioned but I would like to add more details about her
work, since it has recently gained a new significance.
I have met Olena Arabadji in 2014, and the idea of
https://ich.unesco.org/en/convention
https://ich.mkip.gov.ua/inheritance/2d78586c-078a-4b09-b51eb148eed86bdb
1
2

1

https://ich.unesco.org/en/convention
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топол“2. През 2019 г. сп. „Живи наследства“ помести
интервю с най-възрастната представителка на караитската общност – София Ялпачик, в което вече
бяхме споменали Олена Арабаджи, но ще представя
нейната дългогодишна дейност, тъй като сега тя
придобива нов смисъл и значимост.
Запознах се с Олена Арабаджи през 2014 г., когато
се роди идеята за изготвяне на номинация относно
традициите на гостоприемство на караитската
общност, с оглед вписването им в Националния регистър. Говорихме надълго и широко за изследователските интереси, за историята и културата
на караитската общност и ролята � в живота на
гр. Мелитопол. В хода на разговора научих, че Олена
е географ по професия, заместник-ректор на Държавния педагогически университет „Богдан Хмелницки“
в града. Затова и настоящата история е съставена
от три части: за човека, който изследва и популяризира нематериалното културно наследство на
областта; за жената, която защитава на всички
нива културата, езика и правата на коренното население – караитите; и накрая – за личност, която
е носител на елемент на нематериално културно
наследство.
През 2014 г., когато бе дадено началото на просветителската кампания, посветена на караитската
култура, Олена Арабаджи, като ръководител на неправителствената организация „Джамаат“, успя
да обедини караитската общност около Културния
център „Кале“, започвайки изготвянето на досието
с номинацията за Националния регистър. Работата
� включваше анкетиране на носители, заснемане на
изображения, записване на спомени и много други
неща. Подготовката на досието и изследването
на живата култура положиха основите на различни други проекти и инициативи, предоставяйки
възможност на караитската общност да осъзнае,
че тяхната култура се ползва с уважение в Мелитопол и в цяла Украйна. Олена Арабаджи възприе
лозунга: „Не бързаме за никъде. Важно е да обединим
хората. За мен е важно какво мисли общността и
всеки неин член“. Този подход доведе до резултати:
цялата общност с ентусиазъм се включи в изготвянето на номинацията.
Наред с изследователската работа около самия
елемент на нематериално културно наследство,
2
https://ich.mkip.gov.ua/inheritance/2d78586c-078a-4b09-b51eb148eed86bdb
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На 30-ата годишнина от Независимостта на Украйна, Киев,
Украйна. © Сн.: Валентина Демян.
At 30-anniversary of the Independence of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
© Photo: Valentyna Demian.

the nomination on Karaite hospitality was born. We
talked at length about research, history and culture of
the Karaite community and its role in the life of the city of
Melitopol. I learned that Olena is a professional geographer and the Vice Rector of Melitopol State Pedagogical
University „Bogdan Khmelnitsky”. Thus, my story consists of three parts: about a person who researches and
promotes the intangible cultural heritage of the region,
a person who advocates culture, language, and rights of
the Indigenous people on all levels and on the Karaite
community, and a person who actually represents the
Intangible Cultural Heritage element.
In 2014, when activities on raising awareness on
the Karaite culture started, Olena Arabadji, as a leader
of NGO “Djamaat”, managed to consolidate the Karaite
community around the Cultural Center “Kale”. She began to prepare the nomination dossier for the National
Register. This work included the survey of bearers, photos, records of memories, and much more. The preparation of the dossier and the research of the living culture
gave the foundation to different projects and initiatives
and allowed the Karaite community to recognize that
their culture was respected in Melitopol and all over
Ukraine. Olena Arabadji’s slogan is: “We are not in a hurry. Our most important task is to be united. The thoughts
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Олена Арабаджи се изказваше на конференции, кръгли маси и семинари, с единствената цел да разпространява информация за живата култура на една
малка общност из цяла Украйна. Или дори, както ми
се струваше тогава, по целия свят. Нейните разпалени речи се състояха, да кажем, от две части – от
една страна, акуратно съставения научен доклад на
изследователя, който чрез своя труд демонстрира
богатия свят на караитската общност, а от друга
– успешното прокарване на идеята, че дори една малка общност може да има дълбоки познания и умения,
че тя се идентифицира със своята култура, език и
история, и че се гордее с това.
Спомням си как Олена Арабаджи представи за
пръв път труда си на кръглата маса, организирана
от Украинската национална информационна агенция през пролетта на 2015 г., как се притесняваше,
защото нейният доклад бе посветен на живата
култура на караитския народ. Това беше първото
публично обявяване на намеренията й, а на всичко
отгоре събитието се провеждаше онлайн. Тогава
тя гордо заяви, че е караитка, че се идентифицира с караитската култура и желае да я представи.
Оттогава Олена се е превърнала в посланик на караитското нематериално културно наследство.
Нейната мъдрост, балансираният й подход, толерантността й към позицията на другия доведоха до
още един проект, основан върху резултатите от
проучванията й на нематериалното наследство.
Спомням се как за пръв път чух за този проект:
Олена Арабаджи обяви – с блеснали очи, че би желала
да продължи и разшири работата си, и че търси начини и средства да привлече повече хора в изучаването на нематериалното културно наследство, да
вдъхнови младите хора чрез организиране на интердисциплинарна платформа в Мелитопол за изследване, популяризиране и изучаване на нематериално
културно наследство. Така се роди идеята за създаване на Научно-методическия център за изследване
на нематериалното културно наследство на народите, обитаващи региона на Азовско море. Още веднъж, лозунгът беше: „Не бързай, изпипвай всичко“.
Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
под егидата на ЮНЕСКО организира срещата „Университетската мрежа за нематериално културно
наследство“3, в която взеха участие представите3

https://www.unesco-centerbg.org/en/2018/06/19/
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and the opinions of the community and all its members
are essential.” The community was keen on preparing
the nomination. Along with her research work, Olena
Arabadji spoke at conferences, round tables and workshops for the purpose to spread the word on the living
culture of the small community both near and far. Her
passionate speeches had two sides – on one hand, it was
the exact report of the scientist who researched and
demonstrated the rich world of the Karaite community,
on the other hand, it brought the idea that a community can be small but rich in traditional knowledge and
skills. Olena identified herself with its culture, language
and history, and was truly proud of it.
I remember how she presented her work at the
round table at the Ukrainian National Information Agency in the spring of 2015, her devotion to the living culture
of the Karaite people, her first public speech about her
future intentions and the whole presentation in online
format. That is when she proudly stated that she was
Karaite and that she identified herself with the Karaite
culture. Since then, she became the ambassador of
Karaite Intangible Cultural Heritage. Her wisdom, balanced approach and tolerant attitude led to one more
project as a result of her Intangible Cultural Heritage
research.
While talking about the project, Olena Arabadji’s
eyes were gleaming . She stated that she would like to
continue and widen her work , that she was looking for
ways and tools to involve more people in the Intangible Cultural Heritage learning, that she hoped to inspire
youngsters through organizing the interdisciplinary
platform in Melitopol for Intangible Cultural Heritage
research, promotion and study. That is how the idea
on creating the Scientific and Methodological Center
for Research the Intangible Cultural Heritage of Peoples
Living in Azov Sea Region was established. Again, the
slogan was “Don’t hurry, do it thoroughly.”
The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the
auspices of UNESCO organized the meeting «University
network for Intangible Cultural Heritage»3 where representatives from ten countries took part and negotiated
the collaboration within the existing university programs
3
https://www.unesco-centerbg.org/en/2018/06/19/%d1%
83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d
0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8
%d0%b0%d0%bb%d0%bd/
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ли на десет държави – Албания, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Северна
Македония, Украйна и Хърватия, за да договорят сътрудничеството помежду си по съществуващите
програми. Като представител на Украйна, тя взе
участие в дискусиите по образованието за нематериално културно наследство и обмена на академични програми и изследвания.
Вдъхновена от дейността на Регионалния център и от опита на своите университетски колеги, Олена Арабаджи се върна в Украйна с ясна визия и
план за действие за Научно-методическия център.
Центърът фокусира своята работа върху фундаментални и приложни изследвания на нематериалното
културно наследство на народите около Азовско
море, както и върху подготовката на специалисти,
способни да организират работата с нематериално
културно наследство в училищата и в други учебни
заведения за следдипломно образование.
До неотдавна специалисти от Центъра анализираха съвременните тенденции, обобщаваха
вътрешния и международен опит в сферата на нематериалното културно наследство, споделяха събраната информация. Под ръководството на Олена
Арабаджи. Центърът реализира научни и комуникационни проекти във връзка с нематериалното културно наследство, включително изготвяне и публикуване на академични доклади. Резултатите от
научните изследвания се внедряват в практиката
посредством медиите, чрез доклади на конференции,
семинари, форуми, кръгли маси и пр.
От 24 февруари 2022 г. гр. Мелитопол се намира
под временна руска окупация. Докато беше изобщо
възможно, Елена Арабаджи остана в града, за да подкрепя местната общност, но впоследствие сподели:
„Не можех да дишам там, чувствах се като с примка
на шията, опитвах се да довърша всичко започнато,
за да не предам хората, но ставаше все по-трудно
и накрая реших да се махна от града, защото нямах
сили да остана там повече…“. Има толкова много
неизказано в тези нейни думи. Оставайки в града,
Олена Арабаджи се опитвала да поддържа връзка с
онези представители на общността, които нямали
възможност да напуснат, както и с вече напусналите. Тъй като караитската общност е малобройна
и голяма част от членовете й са в напреднала възраст, главната й задача била да поддържа духа им и
университетска-мрежа-за-нематериалн/
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in Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Georgia, Greece, Moldova, North Macedonia,
and Ukraine. Olena took part in discussions concerning the ICH education and the academic exchanges. Inspired by the Regional Centre in Sofia activities and the
experience of university colleagues, Olena Arabadji returned to Ukraine with an action plan for her Scientific
and Methodological Center. The Center focused its work
on fundamental and applied research of the intangible
cultural heritage of peoples around the Azov Sea region
and on the preparation of experts on Intangible Cultural
Heritage in schools or other educational establishments.
Until recently, the Center’s experts analyzed modern
trends, generalized domestic and foreign experience
in the Intangible Cultural Heritage field and shared information. The Center, under Olena Arabadji leadership,
organized scientific and communication projects related to Intangible Cultural Heritage, including preparation
and publication of academic papers. The results of the
scientific research were put into practice through media, conferences, seminars, forums, round tables, etc.
Since February 24, 2022, the city of Melitopol has
been temporally occupied by Russian troops. Until circumstances permitted, Olena Arabadji stayed at the city
and supported the local community. However, as she
said, “I could not breathe there, I felt like I had a rope
around my neck. I tried to complete all issues and not
disappoint people, but it became harder and harder,
and I decided to get out of the city, since I didn’t have
the strength to stay…” There is so much unsaid behind
those words. While staying in the city, Olena Arabadji
tried to be connected with those representatives of the
community who had no possibility to leave and those
who left. Since the Karaite community is small and many
of its members are elderly people, the main task was to
support their spirit and not to disperse the community
all over the world.
On March 18, 2022, the meeting organized by the
Secretariat of 2003 Convention with representatives of
Ukrainian communities with Intangible Cultural Heritage
elements inscribed on the Representative List and the
National Register took place. Unfortunately, she wished
to take part in the event, but could not be present because of the lack of communication and the real danger
involved. However, she managed to convey a message
from the Karaite community: „We are holding on and
continue tracking the existence of the Intangible Cultural Heritage elements and the fates of its bearers. It
is most important that we shouldn’t lose the power of
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да направи така, че общността да не се „разпръсне“ по целия свят.
На 18 март 2022 г. по инициатива на Секретариата на Конвенцията от 2003 г. се проведе среща с
представители на украинските общности, чиито
елементи са вписани в Представителния списък и в
Националния регистър на нематериалното културно наследство. За голямо съжаление, Олена, въпреки
огромното си желание да се включи в събитието,
не успя да го направи поради липса на комуникация и
реална опасност за живота й. Тя обаче съумя да предаде послание от караитската общност, което бе
прочетено на срещата. То се основаваше на тезата,
че „ние се държим и продължаваме да проследяваме
съществуването на елемента на нематериално културно наследство и съдбата на неговите носители;
при никакви обстоятелства не бива да губим силата на духа и хуманността си, това е най-важното“.
Така тя, заедно с най-възрастната представителка
на общността – София Ялпачук (94 год.), се опита да
овладее ситуацията, да проучи къде са се преселили
членовете на общността и как се чувстват.
При контактите помежду ни след евакуирането й на безопасно място, тя знаеше с точност местоположението на всички членове на общността и
ситуацията им към момента. Каза ми: „Сърцето и
душата ми останаха в Мелитопол, но аз се опитвам
да държа връзка с всички, с които мога да се свържа
по телефона или другояче. Важно е да разберат, че
нашата общност е задружна, че живата ни култура ни подкрепя и вдъхновява“.
Като ръководител на Научно-методическия център, тя се нагърби със задачата за възстановяване
на контактите, за оценка на нуждите и за информиране за статуса на носителите към момента, и то
не само на вписания вече елемент, а на всички форми
и прояви на нематериалното културно наследство,
изследвани от Центъра. Каза ми: „За начало с колегите възобновихме работата на Центъра, установихме контакти с караитски семейства, разселени в
Полша, Хърватия, Германия, Литва. Запозната съм
с дейността на Наталия Вислохузова-Атар, която
сега пребивава със семейството си близо до Тракай, топло посрещната от местните караити. Те
й организираха обмяна на опит; караитските жени
са готови да преподават на всеки желаещ начините за приготвяне на „аяклък“.
По този начин Олена Арабаджи възобнови изследователската дейност на центъра, като чрез
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На конференцията „Езикът като двигател на
нематериалното културно наследство“, Киев, Украйна.
© Сн.: Валентина Демян.
At the conference "Language as a vehicle of the intangible cultural
heritage". Kyiv, Ukraine. © Photo: Valentyna Demian.

spirit and humaneness under such circumstances.” So,
she and the eldest of the community, 94 years old Sofia Yalpachy, tried to track and keep the information on
where community members have moved to and how
they were coping.
After her moving to a safer location, Olena kept track
of the exact whereabouts of the community members
and their situation. She said that “my heart and soul are
in Melitopol and I try to keep in touch by phone or in any
other ways; it’s important to understand that our community is together, that our living culture supports and
inspires us.” As the leader of the Scientific and Methodological Center, she put the task to reestablish contacts,
assess needs and learn about the bearers of the element
“Tradition of preparation of et aiaklak (Karaite patty with
meat) and „Еxperience of Karaites of Melitopol,” as well
as of all Intangible Cultural Heritage representations
researched by the Center. As she says, “Firstly, my colleagues and I resumed work at our Center and made
contacts with Karaite families displaced to Poland, Croatia, Germany, Lithuania. I know about the activity of Natalia Vislohuzova-Attar which stays with her family near
Trakai. Local Karaites welcomed her and there followed
an experience exchange. For example, Karaite women
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ПОРТРЕТ
вписания в Националния регистър елемент на нематериалното културно наследство демонстрира
как споделеното наследство сплотява общността и поддържа духа й, способства за социалното
сближаване на нейните членове. Преди войната тя,
съвместно с колеги от градовете Днипро, Киев и
Миколаев (Николаев), започва изследване върху караитското гостоприемство като възможен елемент на нематериалното културно наследство,
който да бъде вписан в регистъра. Изследването
се базира върху опита на караитите не само от
Мелитопол, но и от други градове с караитско население, като се очаква да продължи след войната,
с ясното разбиране, че междувременно трябва да се
преодолеят предизвикателствата и последиците
от военните действия.
Друго важно направление на нейната дейност,
тясно свързано с проблемите на нематериалното
културно наследство, е защитата на коренните
култури. Самата тя е представител на коренното
население. Дълго време е работила на всички равнища – обществени дискусии, представяне на предложения, застъпничество, член е на работната група
по изготвянето на законопроекта „За коренните
народи на Украйна“ като представител на караитския народ, заедно с Рифат Чубаров и Ескендер Бариев, както и с Вячеслав Ломброзо, представители съответно на кримските татари и на кримчаците.
Благодарение на предложения от Олена текст, според който коренното население „е носител на уникален език и култура“, това става вторият закон,
след този „За културата“4, в който се споменава в
членове (3) и (4)5 за нематериалното културно наследство и, разбира се, за езиците на коренните населения като неразделна част от това наследство.
Именно тя подкрепи през 2018 г. идеята за провеждане на междуобластни практически семинари
на тема „Езикът като носител на нематериалното
културно наследство“ (в чест на Международната
година на коренните езици). Сега Олена Арабаджи
обявява на всички нива, че нейният народ е съставен елемент от украинската нация, че караитската
култура е неразделна част от украинската култура.
Тя представляваше Украйна на Двадесет и първата
сесия на Постоянния форум на ООН по въпросите на
коренното население (25 април–6 май 2022 г.) и на4
5
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text

love to share their knowledge of aiaklak cooking.” This
is how Olena Arabadji resumes research and shows
through the Intangible Cultural Heritage element on
the National Register how the heritage unites the community and supports its spirit by the promotion of social
cohesion. Before the war, jointly with colleagues from
Dnipro, Kyiv, and Mykolaiv, Olena started the research
on Karaite traditional hospitality as a possible Intangible
Cultural Heritage element for inscription based on the
experience of Karaites from Melitopol and from other
cities where Karaites reside. She expects to continue
the research after the war.
One very important direction of her activities is
closely related with Intangible Cultural Heritage issues,
and it is the advocacy of Indigenous cultures. She herself is a representative of the Indigenous people. For a
long time, she has participated in discussions and submissions of proposals. She is a member of the working
group preparing the draft law “On Indigenous peoples of
Ukraine” together with Rafat Chubarov, Eskender Bariev
and Viacheslav Lombrozo, representing respectively
Crimean Tartars and Krymchaks. Due to Olena’s proposal that the Indigenous people is “a bearer of unique

На празника на караитската култура в Център „Кале“, Киев,
Украйна. © Сн.: Валентина Демян.
At the holiday of Karaite culture in the Center “Kale”, Kyiv, Ukraine.
© Photo: Valentyna Demian.

language and culture,” this law became the second law
after the Law of Ukraine “On Culture”4. Articles 3 and
45 are dedicated to the intangible cultural heritage and,
of course, on the languages of the Indigenous peoples
as an integral part of the Intangible Cultural Heritage.
4
5

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text
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прави изказване в Диалога с коренните населения
като член на културната организация „Асоциация
на караитите“ и заместник-ректор на Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан
Хмелницки“.
Основното й послание бе, че караитите представляват едно от трите коренни населения на
Украйна, които страдат заедно с украинския народ
под руската окупация от 2014 г., когато Крим бе временно завзет от руснаците. Тази инвазия разруши
датиращи от векове родови връзки на караитския
етнос. Последва пълномащабната руска агресия от
24 февруари 2022 г., която прокуди караитите от
родния им Мелитопол и ги разпръсна из други украински градове и по целия свят. „Децата и внуците
нямат възможност да изучават караитски език,
тъй като преподавателката им е останала във
временно окупираните територии“ – споделя Олена
Арабаджи – „а достъпът до Караитския културен
център е блокиран“.
Организираната онлайн Консултативна среща
относно нуждите на националните малцинства в
Украйна се проведе на 31 май 2022 г., в рамките на
проекта на Съвета на Европа „Защита на малцинствата, включително ромите, и на малцинствените езици в Украйна“. И за пореден път Олена Арабаджи надигна глас в подкрепа на живата култура на
един малък народ.
Останаха малко щрихи, с които да завърша
портрета на една крехка жена с голямо сърце и изключителна сила на духа. „Горда съм да бъда караит
в Украйна“ – заявява тя.
Авторката изказва благодарности на: Олена Арабаджи – за гражданската � позиция, цялостната �
дейност и нейното приятелство; на Олександър Буценко – за консултациите и подкрепата.
Валентина Демян
Ръководител на Отдела за научно-координационна дейност към Националната академия на изкуствата на Украйна, заместник-директор на Центъра за
развитие „Демокрация чрез култура“, национален
експерт по нематериално културно наследство, учен
изследовател.
За контакт: demcult2017@gmail.com
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Olena supported the 2018 idea of interregional practical workshops “Language as a vehicle of the intangible
cultural heritage” which took place in honor of the International Year of Indigenous Languages. She continues to be active in accentuating the role of her people
as part of the Ukrainian nation and the importance of
Karaite culture is an integral part of Ukrainian culture.
Olena represented Ukraine at the UN Permanent Forum
on Indigenous Issues Twenty-First Session (April 25 -May
6, 2022) and took part in the Dialogue with Indigenous
peoples as a member of CSO “Association of Karaites”
and the Vice Rector of Melitopol State Pedagogical University ”Bogdan Khmelnitsky”. Her message was that
Karaites represent one of the three Indigenous peoples
of Ukraine suffering along with the Ukrainians since
2014 when the temporary occupation of the Crimean
Peninsula by Russia broke down the centuries-old family relations of Karaite ethnos. Then, the full-scale Russian aggression on February 24, 2022, expelled Karaites from their native Melitopol and they were scattered
around Ukrainian cities and all over the world. “Children
and grandchildren have no possibility to learn Karaite
language since the teacher remained in the temporary
occupied territory,”, says Olena Arabadji , “and the access to the Cultural Karaite Center is blocked.”
The online consultation meeting on the needs of national minorities in Ukraine was held on May 31, 2022,
within the frames of the Council of Europe project ‘’Protecting national minorities, including Roma, and minority
languages in Ukraine’’. And again, Olena Arabadji raised
her voice in support to the living culture of minorities.
This tender but brave lady with a big heart and extraordinary power of spirit is proud to declare: “I am proud
to be Karaite in Ukraine.”
Acknowledgement: Olena Arabadji for her activities
and friendship and Oleksandr Butsenko for his consultancy and support
Valentyna Demian
Chief of the Department on scientific and coordination activities and information of the National Academy of
Arts of Ukraine, vice director of the Development Centre
“Democracy through Culture”, national Intangible Cultural Heritage expert, researcher.
For contact: demcult2017@gmail.com
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Магията на тъканите от Кролевец
Krolevets Weaving Magic
Валентина Демян, Украйна / Valentina Demian, Ukraine

Град Кролевец (Сумска област, Украйна) е живописно населено място, разположено сред красива
природа и е населено с дружелюбни, гостоприемни
хора. Освен това, Кролевец е и град на занаятчии
– мъже и жени, на майстори и майсторки на ръчно
тъканите кърпи с червени шарки на бял фон. По
време на посещението си в града през септември 2021 г. се запознах с няколко тъкачки: Людмила
Минтус, Олена Петрова, Ирина Пуриха, Валентина
Хицевич и Валентина Мироненко. Всички те много
ентусиазирано ми разказаха за своето изкуство,
за работата си и за личния си живот. Сега бих желала да представя разговора си с Валентина Мироненко – скромна и трудолюбива жена. Докато говорехме, тя не преставаше да работи – тъчеше
кърпа, наречена „За късмет, за щастие“.
Разговорът ни бе записан на 18 септември
2021 г.,като продължи няколко часа. Майсторката ме покани в дома си, показа ми своята работилница, процеса на създаване на ръчно тъканата
кърпа, разказа ми за стана, за помощта, която получава от съпруга си. Смятам за особено важно да
представя част от нашия разговор именно сега,
когато в резултат от руската агресия много занаятчии се оказаха в изключително затруднено
положение, принудени бяха да напуснат домовете си, намират се в зона на военен конфликт или
под временна окупация. Град Кролевец е разположен близо до границата с Русия, като се намира в
състояние на постоянна тревога и напрежение.
Ето защо ме осени идеята да представя този
разговор като разказ за едни великолепни хора, за
тяхната култура, и по този начин да им изкажа
своята подкрепа.
Валентина Демян (В. Д.): Виждам, че работите на стана. Бихте ли ми казала какво точно
правите?
Валентина Мироненко (В. М.): Вчера присъствах на местния ежегоден фестивал на „Кролевец-
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The city of Krolevets (Sumy region, Ukraine) is a
picturesque settlement among beautiful natural environment, where amiable and hospitable people reside. Besides, it’s a city of craftsmen and craftswomen,
masters of handpicked weaving with red patterns on
white background. I have met several weavers during
my visit in September 2021: Liudmyla Mintus, Olena
Petrova, Iryna Puryha, Valentynba Hytsevych, Valentyna Myronenko. They told me with great enthusiasm
about their weaving and their life. I would like to present
our conversation with Valentyna Myronenko, a modest
and hard-working lady. During the interview, Valentyna
continued weaving a towel “For luck and good fortune”.
Our long conversation was recorded on September 18, 2021. The mistress invited me to her home, and
showed me her workshop, the process of towel creation while emphasizing on the important advice and
support of her husband. I think, it is very important to
present the part of our conversation now, under Russian
aggression, when many craftspeople were enforced to

Валентина Мироненко, Кролевец, регион Суми, Украйна.
© Сн.: Валентина Демян.
Valentyna Myronenko, Krolevets, Sumy region, Ukraine
© Photo: Valentyna Demian.
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ката кърпа“, запознах се с много хора, срещнах
познати, огледах работата на мои колеги, общувахме помежду си. Тази сутрин съм все още под
впечатленията от фестивала, затова се залових за работа, за да пресъздам вчерашното си
настроение, като изработя една кърпа с лозунга
„За късмет, за щастие“.
В. Д.: Всеки ден ли работите на стана, или само
понякога, когато ви дойде настроение?
В. М.: Работя само когато съм в настроение,
когато се почувствам вдъхновена. Ежедневните
грижи, домакинската работа – всичко това изисква време и усилия, докато тъкането е творчество, вдъхновение. Създадените неща трябва
да носят късмет, да разпространяват доброто,
а това е възможно само когато си в настроение,
тогава работата носи удовлетворение, а произведението ти се получава успешно. Обичам да
тъка, харесва ми да го правя; баба ми беше тъкачка, макар че тя не влагаше цветни мотиви. Гладка тъкан с прости релефни ивици. Правеше го със
совалка, която прехвърляше между ръцете си и по
този начин тъчеше кърпи, килими, покривки, платове за дрехи и пр.
В. Д.: Значи ли това, че сте се научила да тъчете от баба си?
В. М.: Да, усвоих основните принципи на тъкането и боравенето със стана от моята баба,
а после постъпих в професионалното училище в
Кролевец. Можех да тъка, но не знаех как да втъкавам декоративни мотиви, а в училището научих
тънкостите на тъкаческото изкуство, умението да втъкавам цвете, да изграждам композиция,
да правя проект на хартия и да го претворявам
в тъканта. Учението ми се отдаваше, понеже го
правех с желание, а още в първи курс получих важна
задача: да изтъка паното за изложбата на постиженията на народното стопанство.
В. Д.: Казвате, че ви е било лесно да учите, да
създавате проекти за бъдещи произведения… Защото вече сте умеела да тъчете ли?
В. М.: Виждате ли, аз израснах в семейство, в
което баба ми тъчеше, майка ми и другата ми баба
бродираха и аз се научих да бродирам от най-ранно детство. В бродерията, особено в онези разновидности, свързани с пресмятания, се използват
същите методи на разработване на декоративни
мотиви, както и в кролевецките тъкани кърпи,
където също се пресмята. Тъй като имах придо-
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Валентина Мироненко на работа, Кролевец, регион Суми,
Украйна. © Сн.: Валентина Демян.
Valentyna Myronenko is weaving, Krolevets, Sumy region, Ukraine.
© Photo: Valentyna Demian.

leave their homes being in combat zones or under temporal occupation. The city of Krolevets is located near
the border with Russia and it is under permanent distress and tension. That is why I would like to present this
conversation as a support to these magnificent people
and their culture.
Valentyna Demian (V.D.): I see you are working
at the loom. Could you explain what you are weaving?
Valentyna Myronenko (V.M.): Yesterday I was at
our local annual festival “Krolevets Towel”. I met many
acquaintances and had a look at the works of my colleagues. Today I am still under the impression of the
festival. I would like to embody the mood of yesterday
in a towel with the slogan “For luck and good fortune”.
V.D.: Do you work at the loom every day or when
the mood takes you?
V.M.: I work only when I am inspired. Daily troubles
and housework need time and efforts, while weaving is
a creative process. My pieces of art should transfer my
good wishes. Only then my work is of a high quality. I
love to weave. My grandmother also wove, however
she did it without color patterns. Her work was plain
and simple. She worked with a manual shuttle, making
towels, carpets, covers and cloths.
V.D.: Does it mean that you have learnt to weave
from your grandmother?
V.M.: Yes, but I also was educated at Krolevets col-
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бити основни умения в тъкането, а с помощта
на бродерията можех да правя и пресмятания за
нанасяне на декоративни мотиви върху плата, на
мен това ми се отдаде лесно. Двете неща са взаимосвързани и са част от традиционните занаяти в Кролевецкия край – и едното, и другото се
основават на умения и познания, които се предават между обикновените жени занаятчийки, затова ги чувствам познати и родни и не мога да си
представя живота без тях.
В. Д.: Вашите баба и майка са Ви учили съзнателно, нали?
В.М.: Не, не е точно така. Те просто вършеха нещо – тъчаха, бродираха, а аз се пробвах, тъй
като ми беше интересно. А впоследствие, при
следването си в техникума, развих нови умения
и придобих нови знания. Спомням си, че имахме
практически занятия. Имаше една майсторка –
Любов Соломаха, която ни предоставяше възможността, а от нас зависеше кой ще се възползва
най-пълно, кой има желание и ще се усъвършенства
по-добре. Не всички успяваха. Беше интересно, а
накрая може би останаха онези, които се бяха посветили изцяло на тази дейност, отъждествяваха се с нея, обичаха я. Знаете ли, независимо колко
съм уморена, когато тъкачният стан ме привлече,
когато ме обземе вдъхновение, умората изчезва.
В. Д.: Разбирам, че ръчното тъкане съдържа
математика?
В. М.: Да, може да се каже, доколкото тази техника на тъкане предвижда правене на пресмятания.
В. Д.: Какво е нужно, за да се създаде такава
красота?
В. М.: За да успеете да създадете качествено
произведение, то ви трябва добър стан, но най-важното е да намерите подходяща нишка – толкова много зависи от нея. За да се създаде, например,
една кърпа, са нужни висококачествени бели и червени нишки. За да имате добра основа, трябва да
поставите на стана качествени конци – нещо,
което не всеки спазва, а оттам възникват проблеми. Слава Богу, аз имам късмет в това отношение, защото имам съюзник и намирам подкрепа
в лицето на моя съпруг, който се отнася с голямо
внимание към моята страст, опитвайки се да
подобри условията на работното ми място и да
ми помага във всичко. Помня как отначало наблюдаваше, после се опита да постави малка основа
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lege. I learnt the subtleties of weaving, how to weave a
flower, how to build a composition, to make and apply a
design. It was easy for me to acquire it since I liked it so
much, and during the first course I was engaged with
a very important work – to weave the panel for the exhibition of the achievements of the national economy.
V.D.: You’ve said that it was easy to study and to create designs. Was it because you could already weave?
V.M.: I grew in a family where my grandmother and
mother wove and embroidered, and I learnt how to do it
in early childhood. The kinds of needlework with special
calculations have a similar pattern to that of the Krolevets
handpicked weaving where calculations are important.
Since I had basic skills in weaving and embroidery I could
easily make calculations on the patterns. The traditional
crafts in the Krolevets area are interrelated and based
upon the know-how of the native women. That is why
the skills were so familiar to me and easy to acquire.
V.D.: In other words, your grandmother and your
mother were your first teachers?
V.М.: They simply wove and embroidered, and I
tried to learn from them since I found it very interesting. Studying in the college developed my skills and I got
new knowledge and new ideas. I remember our practical activities with the mistress Liubov Solomakha, who

Внукът на Валентина Мироненко изучава изкуството,
Кролевец, регион Суми, Украйна. ©Сн.: Валентина Демян.
Valentyna Myronenko's grandson is studying her art, Krolevets,
Sumy region, Ukraine. © Photo: Valentyna Demian.
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на стана, докато постепенно се усъвършенства.
В. Д.: Когато посетих Музея на кролевецкото тъкаческо изкуство и разгледах една стара
кърпа, ми направи впечатление, че декоративните мотиви не винаги са симетрични, докато при
съвременните автори всичко е с идеално правилна форма. Защо, според Вас, е така?
В. М.: Ако кажете, че една фигурка на патица
върху кърпата е по-високо разположена от друга, вероятно това е било намерението на майсторката. Така � е харесало, така го е направила.
Аз също правя онова, което ми харесва, когато
проектирам моите модели. Виждате, че макар
мотивите да са сходни – патица, цвете, дърво
на живота – не може да намерите две еднакви
творби. Всяка творба е въпрос на виждане и възприятие на автора.
В. Д.: Внукът Ви се присъедини към нас. Вие
обучавате ли го?
В. М.: Да, той се интересува, и може много, макар да е едва на 9 години. Дали ще продължи за в
бъдеще – не знам, но ако усещат подкрепа и развитие, много млади мъже с удоволствие биха практикували този занаят. От личен опит знам, че е
най-добре да се учиш от майстор, който е в състояние да ти предаде практически знания и умения. Ето защо при всяка възможност се опитвам
да предавам тайните си на моя внук. Бих желала
да развие този занаят, да предаде по-нататък
всичките ми знания и умения на други и лично аз
правя много в това отношение.
В. Д.: Благодаря ви много наистина за този разговор, за това, че ми показахте нагледно процеса
на тъкане, това беше много важно за мен, защото ми вдъхна вяра в този занаят.
Валентина Демян
Ръководител на Отдела за научно-координационна дейност към Националната академия на
изкуствата на Украйна, заместник-директор на
Центъра за развитие „Демокрация чрез култура“,
национален експерт по нематериално културно
наследство, учен изследовател.
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gave us the freedom to create and refine our skills. Only
the inspired, devoted and hard-working succeeded and
continued their work. If I am tired, weaving at the loom
takes my tiredness away.
V.D.: It looks like the handpicked weaving involves
a special calculation.
V.М.: You can say so, since the technique foresees
the calculation.
V.D.: What is needed to create all this beauty?
V.М.: To get a fine product you need to have a good
loom and a high quality thread and to create a towel you
need to have special white and red threads. Thankfully, I
am lucky because I have an ally and a supporter, my husband, who is very attentive to my weaving, trying to improve my working place and assisting in everything I do.
V.D.: I have noticed at the Museum of Krolevets
Weaving, that the design of the old towels is not necessarily symmetric.
V.М.: If one duck on a towel is higher than the other,
I consider that as the vision of the master. I also weave as
I like. The pattern may be similar - ducks, flowers, trees
of life, - but the works are not the same. Each work is a
vision and a perception of the author.
V.D.: Do you teach your grandson?
V.М.: Yes, he is interested, and he can do a lot, although he is only 9 years old. Whether he will continue
in the future I don’t know, but many young men would
like to practise this craft. I have personal experience
that it’s better to learn from the master to get practical
knowledge and skills. I would like to further develop
this craft and to transmit all my knowledge and skills.
V.D.: Thank you very much for this conversation and
for sharing with me the details of the beauty of your craft.
Valentyna Demian
Chief of the Department on scientific and coordination activities and information of the National Academy
of Arts of Ukraine, vice director of the Development Centre “Democracy through Culture”, a national Intangible
Cultural Heritage expert and a researcher.
For contact: demcult2017@gmail.com

За контакт: demcult2017@gmail.com
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Работният процес на майстора във фотоси
Master’s Work in Images
Валентина Демян, Украйна / Valentina Demian, Ukraine

Изображенията от тази поредица са заснети от
Йевхен Шевченко, ръководител на Националната задруга на майсторите на художествени занаяти на Украйна, изтъкнат учен изследовател, художник фотограф и
майстор занаятчия, по време на теренното му изследване върху изработването на лъжици в село Терптиевка
край град Бохуслав, Киевска област. Тези снимки демонстрират занаятчийските умения, основани на традиционни техники.

The set of photos was made by Yevhen Shevchenko, head of
the National Union of Folk-Art Masters of Ukraine, a well-known
researcher, photo-artist, and craftsman. His field study is spoon
creation in the village of Terptiivka, near the town of Bohuslav,
Kyiv region. These photos demonstrate the craft based on the
traditional technology.

Специални благодарности на Йевхен Шевченко и
Олександр Буценко.

Valentyna Demian
Chief of the Department on scientific and coordination activities and information of the National Academy of Arts of Ukraine,
vice director of the Development Centre “Democracy through
Culture”, a national ICH expert and a researcher.

Валентина Демян
Ръководител на Отдела за научно-координационна
дейност към Националната академия на изкуствата на
Украйна, заместник-директор на Центъра за развитие
„Демокрация чрез култура“, национален експерт по нематериално културно наследство, учен изследовател.

Special thanks to Yevhen Shevchenko and
Oleksandr Butsenko

For contact: demcult2017@gmail.com

За контакт: demcult2017@gmail.com

Казашки (Бащини) лъжици, направени от М. Царенко.
Cossack (Father’s) spoons. Works by M. Tsarenko.
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Майсторът придава първоначална форма на лъжицата.
The master cuts down the shape.

„Раждането“ на една лъжица: майстор Михайло Царенко
разцепва с голяма точност дървен ствол по радиуса на
пръстените и одялва с брадва всяка от заготовките,
оформяйки дръжката и загребващата част на лъжицата.
The beginning of a spoon the master Mykhailo Tsarenko split
accurately billets of wood along the radius and chopps them by an
axe outlining the handle and the bowl.

Майстор Михайло Царенко с изработените лъжици.
Master Mykhailo Tsarenko and his spoons.
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Майсторът изработва шийката на лъжицата.
The neck of the spoon needs the master's skill.

Стиснал парчето дърво между коленете и гръдния си кош,
сякаш е виолончело, майсторът издълбава легенчето на
лъжицата със специално закривено длето, закрепено върху
дълга дръжка. Докато трае процесът, майсторът използва
за опора бедрото си. Грациозните му, ритмични движения
наподобяват тегленето на лъка от виолончелист. Работи
вдъхновено, с бързи движения, и накрая дооформя предмета
със закривено острие, като през цялото време обяснява
всяко свое действие.
Holding a set between his legs and his chest, the master carves the
bowl with a special chisel on a long handle. His thigh is used as a
fulcrum and his graceful movements resemble the playing of a
cellist. The master works artistically and completes the spoon with
a curved blade, while commenting on every skilful step.
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Довършителни работи и украсяване на изделието.
Finishing touch and refining the item.
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Живото наследство на Република Сърбия – 10 години
от основаването на Националния регистър на
нематериалното културно наследство
The Living Heritage of Republic of Serbia – 10 Years of
the Establishment of the National Register of Intangible
Cultural Heritage
Даниела Филипович, Наташа Младенович Рибич, Сърбия
Danijela Filipović, Nataša Mladenović Ribić, Serbia
След приемането от Република Сърбия на Закона за ратифициране на Конвенцията за опазване
на нематериалното културно наследство (2010
г.), неговото прилагане се осъществява в няколко
успоредни направления: създаване на административната и законодателната рамка; повишаване
на осведомеността за важността на опазването на нематериалното културно наследство;
съставяне на национален регистър на нематериално културно наследство. В допълнение, Министерството на културата и информацията,
което отговаря за прилагането на Конвенцията
от 2003 г., създаде експертни и консултативни
органи, които да поемат отговорността за опазването на живото наследство, един от които е
Центърът за нематериалното културно наследство на Сърбия.
След като Центърът за нематериалното културно наследство – централният експертен орган, компетентен да прилага Конвенцията, бе създаден към Етнографския музей на Белград през 2012
г., гръбнакът на възложените му задачи е съставянето и поддържането на Национален регистър
на нематериалното културно наследство на Сърбия. С оглед на наличния институционален капацитет на системата за опазване на нематериалното културно наследство на Сърбия, създаването
на единен регистър, който да обхваща всичките
пет области на нематериалното културно наследство и да има приложно поле върху цялата
територия на страната, се оказа жизнеспособно
решение, което до ден днешен осигурява изпълне-

The Law on the Ratification of the Convention for
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage had
been adopted in 2010 in Republic of Serbia and its implementation was carried out along several parallel lines:
establishing an administrative and legislative framework,
raising awareness about the importance of intangible cultural heritage safeguarding, and the establishment of the
national inventory. Furthermore, the Ministry of Culture
and Information, which is responsible for the implementation of the Convention 2003, instituted expert and advisory bodies in charge of the safeguarding of living heritage, and the Center for the Intangible Cultural Heritage
of Serbia is one of them.
Since the Center for the Intangible Cultural Heritage
– central expert body competent for the implementation
of the Convention - was established at the Ethnographic
Museum in Belgrade in 2012, the backbone of its entrusted
work was maintaining the National Register of intangible
cultural heritage of Serbia. Considering the available institutional capacities and the intangible cultural heritage
safeguarding system in Serbia, the foundation of a single
inventory, which includes all five domains of intangible
cultural heritage and applies to the entire country, has
proved to be a viable solution to provide the necessary
functionality of the system at national level. The work on
identifying and registering living heritage, which is carried
out in cooperation with experts, communities, individuals, institutions and relevant organizations results in the
inscriptions in the National Register and represents the
most visible aspect of the activities of the Center to both
professional and general public.
Based on the insight into National Register, one may
find 55 elements (inscribed till May 2022) belonging to all
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нието на необходимите функции на системата на
национално равнище.
Нещо повече: работата по идентифициране
и регистриране на живото наследство, която
се осъществява в сътрудничество с експерти,
общностите на носители, отделни лица и институции и имащите отношение към него организации, и води до вписването на негови елементи
в Националния регистър, представлява най-видимият аспект от работата на Центъра за нематериалното културно наследство на Сърбия,
както за професионалистите, така и за широката общественост.
В съответствие с философията на Националния регистър, в него могат да се намерят 55
елемента (вписани до май 2022 г.), принадлежащи
към всичките пет области на нематериалното
културно наследство. Това са устни традиции и
изразни средства, включително езика като носител на нематериалното културно наследство –
напр. пеене с акомпанимент на гусла, Ерски хумор,
Пиротски народни приказки, наздравици, пеене
около пчелен рояк. Включени са изпълнителски изкуства – хорото „руменка“, свирене на гайда, практиката на свирене на традиционно овчарско дудуче, свирене на кавал, на тромпет, на тамбурица
и др. Вписват се социални практики – напр. великденският обичай на изработване и палене на селски свещи; шествието „Лазарица“ от Сирничка
Жупа, факелното шествие на празника на Св. св.
Петър и Павел, Вуковият събор, Сватбата на княз
Марко – карнавално сватбено шествие от Стръпче, Вертеп – Коледни обредни шествия, Обредни
кръстове за хубаво време – религиозна и социална практика, Леля Бибия – празник на римската
светица Бибия, Драгачевският тромпетен фестивал в Гуча, Великденски обичаи – осветяване на
традиционните хлябове „паска“.
Регистърът отразява знания и практики,
свързани с природата, вселената и традиционните занаяти – каменоделство, Косовска бродерия, кундурджийство – занаятът за изработване
на традиционни цървули „опанак“, плетене на вълнени чорапи от двойна нишка, умението за изработване на Безданска дамаска, тъкане на престилки „бошча“ в Косовско Поморавие, изработване на
тава за печене на хляб „крепуля“ от Ражань и др.
Очевидно сред вписаните в регистъра елементи
преобладават такива от областта на социални-
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Уеб презентация на Центъра за нематериалното
културно наследство на Сърбия с включен електронен
Национален регистър. © Сн.: Документация на Центъра
за нематериалното културно наследство на Сърбия с
Етнографски музей в Белград.
Web presentation of the Center for the Intangible Cultural Heritage
of Serbia with electronic National Register (e-Register) integrated.
© Photo: Documentation of the Center for the Intangible Cultural
Heritage of Serbia within the Ethnographic Museum in Belgrade.

five intangible cultural heritage domains: oral traditions
and expressions, including language as a vehicle of the
intangible cultural heritage (e.g. singing to the accompaniment of the gusle, Era-style humor, Pirot-style storytelling, toasts, singing along a bee swarm); performing arts
(“rumenka” kolo dance, bagpipe playing, pipe-playing
practice on traditional flute, kaval playing, trumpeting,
tamburitza-playing practices etc.); social practices, rituals
and festive events (e.g. Easter ritual of making and lighting farmer candles, “Lazarica” processions from Sirinićka
župa, burning torches at the Feast of St. Peter and Paul’s
Day, Vuk’s Convocation, Prince Marko’s Wedding – carnival wedding at Štrpce, Vertep – ritual processions during
Christmas Holidays, Weather Crosses – religious and social practice, Aunty Bibia – celebration of Roma saint Bibia, Dragačevo Trumpet Festival in Guča, Easter customs
– consecration of paska); knowledge and practices concerning nature and the universe and traditional craftsmanship (stonemasonry, Kosovo-style embroidery, “opanak”making double stranded knitting of woolen socks, Bezdan
damask making, weaving “bošča” aprons in Kosovsko
Pomoravlje, making of bread baking pan (“crepulja”) in
Ražanj, etc. It is evident that among the inscribed elements,
those from the domains of social practices and traditional
crafts and skills, especially traditional food making, prevail.
Those are: “belmuž” – traditional shepherd dish, Pirot hard
cheese, “pazarske mantije” – Pazar meat pie cooked in a
special way, brewing “šljivovica” – a famous plum brandy,
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те практики и традиционните умения и занаяти.
Такива са „белмуж“ – традиционно овчарско ястие,
приготвено от твърдо сирене от района на Пирот; „пазарске мантийе“ – традиционен бюрек с
месо от Пазар; варенето на „сливовица“ – традиционна сливова ракия; знанията и уменията за
приготвяне на „каймак“; умението и занаятът на
печене на традиционния хляб „чиповка“.
В Националния регистър на нематериалното
културно наследство са включени традиционни
знания и умения, признати от човешките общности в Сърбия като признак на тяхната идентичност, приемственост и неразделна част от
тяхното наследство, доказали своята жизненост
и неизменност в съвремието. Тези елементи са
или разпространени и присъстват из цяла Сърбия – „Слава“ – честването на светеца-покровител на семейното огнище, танцът „коло“ – хоро,
изпълнявано в кръг, или обичаите по Гергьовден.
Те са териториално ограничени до един тесен географски ареал, но тяхната значимост, и то не
само за местните общности, а за обществото
като цяло, допринася за богатството на живото
наследство на Сърбия – грънчарството от Злакуша, словашката наивистка живопис, гръмогласното пеене от окръг Златибор, градските песни
от Вранье и т.н.
В допълнение, съставна част от Националния
регистър са занаятчийски умения, предавани от
поколение на поколение в някои родове, като изкуството на изковаване на филигран, медникарството или изработването на дървени бъклици,
както и някои умения и обичаи, свидетелстващи,
че нематериалното културно наследство е живо
и се проявява в различни социални среди или да се
предава от една среда в друга – пеенето „грокталица“, пеенето „ойкача“, великденският ритуал на охраняване на гроба на Исус Христос и др.
С оглед на това, може да се каже, че елементите
на нематериално културно наследство, включени
в Националния регистър, представляват цялото
богатство и многообразие на нематериалното
културно наследство, присъстващо на територията на Република Сърбия. Същевременно, те са
едно постоянно напомняне, че различни общности,
съжителстващи в един и същ културен ареал, могат да споделят и обменят традиционни форми
на човешка дейност, знания и умения, като ги опазват за бъдните поколения.

ON FOCUS

Колаж от снимки на регистрирани елементи на
нематериално културно наследство на Сърбия: семинар
за „коло“ – традиционен народен танц; пеене със съпровод
на гусла, уъркшоп за занаяти и „слава“ – празник на
покровителя на семейството. © Сн.: Документация на
Центъра за нематериалното културно наследство на
Сърбия с Етнографски музей в Белград.
Photo collage of some registered ICH elements of Serbia: workshop
about “kolo” – traditional folk dance; singing to the accompaniment
of the gusle; workshop about traditional filigree craft and “slava” –
celebration of family saint patron’s day. © Photo: Documentation of
the Center for the Intangible Cultural Heritage of Serbia within the
Ethnographic Museum in Belgrade.

knowledge and skills of making “kajmak” and the baking
of traditional bread “cipovka”.
The National Register of intangible cultural heritage
includes knowledge and skills, recognized by communities in Serbia as an indicator of their identity and continuity, which shows strong vitality and perseverance to the
modern times. These elements are either widespread
and present throughout Serbia (e.g. family “slava”, “kolo”
dance, St. George’s Day celebration) or territorially limited to a certain geographic region. They are important for
the society as a whole and contribute to the richness of
the living heritage of Serbia. More examples are Zlakusa
pottery making, Slovak naïve art painting, clamour singing in Zlatibor district, urban songs from Vranje etc. Furthermore, part of the National Register are craftwork skills
transferred from one generation to another: the filigree
craft, the craft of coppersmith or wooden flask making,
as well as some other skills testifying that intangible cultural heritage lives with its bearers and may be present
in several different environments or transferred from one
environment to the other - “groktalica” singing, “ojkača”
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Една важна функция на Националния регистър
е неговият принос към повишаване на осведомеността за значението на опазването на нематериалното културно наследство, което може
да се наблюдава по два начина. От една страна,
чрез активното участие на членовете на общността, които предлагат даден елемент в процеса на идентифициране и разработване на мерки за неговото опазване, с изявеното участие на
експерти и учени изследователи, като неговото
вписване в Регистъра допринася за повишаване на
осведомеността сред членовете на общността
за важността на собственото им наследство. И
от друга страна, вписването му в Регистъра може
да събуди интерес у други носители, в общности
с подобни практики, да осъзнаят стойността на
собственото си наследство и да предприемат
дейности за неговото опазване, независимо дали
това ще доведе до вписване на елемента в Регистъра или не.
Като отчитаме тези роли на Националния
регистър на нематериалното културно наследство на Сърбия – от неговото основаване преди
десет години, приехме като императивно задължение създаването на електронния регистър, който да направи възможно не само съхранението на
данните за отделните елементи, но и тяхното
представяне в достъпен за широката публика
вид. В това отношение, Центърът за нематериалното културно наследство осъществи проект,
насочен към цифровизацията на цялата документация на Националния регистър на нематериалното културно наследство на Сърбия в рамките
на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2014-2015 г.
По този начин Националният регистър бе усъвършенстван чрез създаването на електронен регистър (е-Регистър) на нематериалното културно
наследство, който включва в цифровизиран вид
цялата документация, свързана с регистрираните елементи на нематериално културно наследство, снимки, видео- и аудиозаписи.
Чрез създаването на електронния Национален
регистър на нематериалното културно наследство се даде възможност някои части от документацията относно вписаните в него елементи, да станат публично достъпни на интернет
сайта на Центъра за нематериалното културно
наследство. Очаква се така формираната електронна платформа да даде нов тласък на усили-
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singing, Easter ritual of guarding Jesus Christ’s tomb etc.).
Bearing this in mind, one may say that intangible cultural
heritage elements included in the National Register present the richness and diversity of the cultural heritage оn
the territory of Republic of Serbia. At the same time, they
are a constant reminder that different communities living
in the same cultural area can share and exchange traditional forms of activities, knowledge and skills, safeguarding them for the generations to come.
An important function of the National Registry is its
contribution to raising awareness of the significance of the
safeguarding of the intangible cultural heritage, which can
be observed by active participation of community members that propose an element in the process of identifying
and developing safeguarding measures with the special
attentiveness and care of experts and researchers. The inscription in the Register contributes to raising awareness
among community members. On the other hand, the inscription may arouse the interest of other bearers with
the same or similar practices and make them recognize
the value of their own heritage and undertake activities
to safeguard it, regardless of its being registered or not.

Корица на каталога на изложбата „Нематериалното
културно наследство на Сърбия“ (2018), Етнографски музей
в Белград, автор Даниела Филипович. © Сн.: Документация
на Центъра за нематериалното културно наследство на
Сърбия с Етнографски музей в Белград.
The cover of the catalogue of the exhibition “Intangible Cultural
Heritage of Serbia” (2018), Ethnographic Museum in Belgrade,
author Danijela Filipović. © Photo: Documentation of the Center for
the Intangible Cultural Heritage of Serbia within the Ethnographic
Museum in Belgrade.
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ята, както и усещане за приобщеност към обща
кауза на онези носители и автори на номинации,
които вече са обхванати от системата. Същевременно Националният регистър представлява важен източник на данни за разработване на
политики за опазване на това наследство, стратегии за неговото управление и по-нататъшна
научно-изследователска дейност.
За повече информация:
Нематериалното културно наследство на
Сърбия – www.nkns.rs
Етнографски музей в Белград –
www.etnografskimuzej.rs
Център за нематериално културно наследство – www.facebook.com/CentarzaNKNSrbije.
ICHCentreSerbia
Даниела Филипович, старши уредник,
координатор на Центъра за нематериалното
културно наследство на Сърбия при
Етнографски музей – Белград
Наташа Младенович Рибич, магистър,
уредник, Център за нематериалното
културно наследство на Сърбия при
Етнографски музей – Белград
За контакт:
danijela.filipovic@etnografskimuzej.rs
natasa.mladenovic.ribic@etnografskimuzej.rs
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Considering these roles of the National Register of intangible cultural heritage of Serbia, since its establishment
ten years ago, the imperative was to create an electronic register, which would enable the storage of data and
their presentation and availability to the general public.
In this regard, the Center for the Intangible Cultural Heritage implemented the project focused on digitization
of documentation of the National Register of Intangible
Cultural Heritage of Serbia within the framework of the
UNESCO Participation Program 2014-2015. The National
Register was improved by the establishment of the electronic register (e-Register) of intangible cultural heritage,
which includes digitalized documentation related to registered intangible cultural heritage elements, photo, video
and audio documentation.
By establishing the electronic National Register of intangible cultural heritage and through the web platform
an opportunity has been created to make the documentation of inscribed elements publicly available. The web
platform is expected to give a new impetus and a sense
of acting for a common cause to those bearers and nominators of the elements who have already been involved
in the system. Simultaneously, the National Register represents an important source of data for the development
of safeguarding policies and the strategies for heritage
management and further research activities.
Useful links:
Intangible Cultural Heritage of Serbia - www.nkns.rs
Bekgrade Ethnographic Museum www.etnografskimuzej.rs
Center for the Intangible Cultural Heritage www.facebook.com/CentarzaNKNSrbije.ICHCentreSerbia
Danijela Filipović,
Senior Curator, Coordinator of the Center for
the Intangible Cultural Heritage of Serbia within
the Ethnographic Museum in Belgrade
Nataša Mladenović Ribić, MA, Curator,
Center for the Intangible Cultural Heritage of
Serbia within the Ethnographic Museum in Belgrade
For contact:
danijela.filipovic@etnografskimuzej.rs
natasa.mladenovic.ribic@etnografskimuzej.rs
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Вкусовете на Буковина. Гастрономически пътеводител
на традиционната кухня
Tastes of Bukovyna. Gastronomic Guide of Traditional Cuisine
Валентина Демян, Украйна / Valentina Demian, Ukraine
Книгата с това заглавие се появи през март
2022 г. в резултат от етнографски проект с ръководител Микола Шкрибляк, директор на Областния център за култура и изкуство на Буковина. Като общувах често с М. Шкрибляк по време
на конференции и семинари, където навсякъде го
виждах с папка, пълна с ръкописи, реших, че това
далеч надхвърля обема на публикацията, в която
бях ангажирана. Според мен, етнографският проект „Вкусовете на Буковина“ е достоен пример за
дейност, която бих желала да представя в списание „Живи наследства“, защото е комбинация от
три елемента. Става дума за документиране на
нематериалното културно наследство, опознаване на културната история на Буковина чрез традиционната кухня на този край и, в крайна сметка – една стойностна публикация като модел за
популяризиране на живата култура.
Проектът бе реализиран благодарение на
творческото сътрудничество между много хора
– на първо място, служителите на Центъра за
култура и изкуство на Буковина и Микола Шкрибляк, ръководител на проекта, и Кира Ставчанска,
автор на снимките, както и на нашите любезни
домакини, мъже и жени, с финансовата подкрепа на
местните власти – държавната администрация
на област Чернивци, Областния съвет на Чернивци и Фондацията за култура на Буковина.
Още от самото начало проектът излезе от
общоприетите рамки за книга пътеводител.
Наша задача стана не просто да събираме рецепти и да правим красиви снимки, а нещо много повече: чрез традиционните блюда да откриваме
живата култура на Буковина, да приканваме хората да посетят този край, да демонстрираме многообразието на културните изразни средства, на
бита на хората, културните им традиции, тех-
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The book was published in March 2022, as result of
an ethnographic project lead by Mykola Shkribliak, the
director of Bukovyna Center for Culture and Art. Talking with Mr Shkribliak at conferences and workshops
where I met him with a file of manuscripts, I realized it
exceeded the edition in which it was embodied. In my
opinion, the ethnographic project “Tastes of Bukovyna”
is a worthy example of an activity which I would like to
present in a “Living Heritage” edition, focusing on documentation of the intangible cultural heritage, recognition of the cultural history of Bukovyna through traditional cuisine and the promotion of the living culture.
The project became possible due to the creative association of all the employees of Bukovyna Center for
Culture and Art – Mykola Shkribliak, the project leader,
Kira Stavchanska, author of photos, a local gasdyn (hostesses) as well as other hosts with the financial and cooperative support of local authorities as follows: Chernivtsi Regional State Administration, Chernivtsi Regional
Council, and Bukovyna Cultural Foundation.
The project for a guidebook turned out somewhat
non-typical. There was a collection of recipes and beautiful photos to open the window to the living culture of
Bukovyna, to invite visitors to get to know the land, to
demonstrate the diversity of cultural representations,
personal lives, cultural traditions, language, and hospitality. The proposed guidebook could be the foundation
for the development of the special events tourism, supporting communities and groups which represent the
traditional culture.
The work on the edition began with the preparation
of 36 field expeditions. Each of them presented the life
of a village, community or family. The research started from Verkhovynsko-Putylske Lowlands (Ukrainian
Carpathians), included the village of Ust-Putyla (situated near the confluence of the rivers Putylka and Cheremosh) and finished on the banks of the river of Dniester,
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ния език и гостоприемство. И накрая, този пътеводител бе замислен като основа за развиване на
събитиен туризъм, който да подпомага икономически общности и групи, практикуващи едно
или друго проявление на традиционната култура.
Работата по изданието започна с подготовката и провеждането на 36 експедиции на терен.
Всяка от тях бе предназначена да ни потопи в живота на дадено село, общност или род. Изследователската работа започна от Верховинско-Путилските долини (в Украинските Карпати), село
Уст-Путила, разположено при точката на вливане
на реките Путилка и Черемош, и завърши в село
Василка, на брега на река Днестър. Изминахме дълъг път, оставихме зад себе си много градчета и
села. В пътеводителя са представени рецепти за
ястия с анотации за техния произход – от големия град Чернивци до най-малкото село по пътя ни.
В продължение на три месеца проектът извървя много километри, срещна се със 71 кулинари, записаха се различни способи за приготвяне на
традиционни блюда. Книгата съдържа 129 кулинарни рецепти, ползвани от местното население на
Буковина, представителни за украинската (буко-
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Приготвяне на сватбени колачи (хлебчета), Чернивци,
Украйна. ©Сн.: Кира Ставчанска.
Baking wedding kolaches (breads), Chernivtsi, Ukraine. © Photo:
Kira Stavchanska.

in the village of Vasylivka. Numerous villages and towns
were visited and the guidebook to collect recipes of traditional dishes both from the large city of Chernivtsi and
from all other smaller settlements. During the period
of three months, the project team walked miles, met
with 71 cooks and noted different methods for preparing traditional dishes. The book contains 129 recipes of
the traditional cuisine of the people residing in Bukovyna: Ukrainian (Bukovyna, Hutsul, Bessarab culinary traditions), Romanian, Moldavian, Polish, Jewish, and Old
Believers (Eastern Orthodox Christians). The project
demonstrates the cultural diversity of the Bukovyna
residents. As one of the hostesses, Magdalyna Kryshtoviak, stated: „Traditional dishes provide the opportunity
for joint work and the joy to be together. We helped our
mothers to bake and cook and we learned from them. I
also do this for me and for my near and dear”1.
1
Смаки Буковини. Гастрономічний путівник традиційноі
культури. – Чернівці 2022. Видавництво «Книги ХХІ».
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винска, хуцулска и бесарабска), румънската, молдавската, полската, еврейската и дори старообредно-православната традиционни кухни. Проектът
демонстрира ярко многообразието на културните изяви на местното население в Буковина, съставляващо уникалната местна култура. Както
заяви една от нашите домакини, Маргарита Крищовяк, традиционните блюда предоставят на
първо място възможност за съвместна работа,
за изпитване на радост, че вършиш нещо заедно
с други: „Майка ми печеше хляб, готвеше ястия.
А ние � помагахме. Когато имам повече време, аз
също организирам празнични преживявания за мен
и за най-близките ми“1.
По време на посещенията, докато записваше
начините за приготвяне на традиционните блюда, изследователският екип използва метода на
неформалната комуникация. Според Микола Шкрибляк, разговорите в кухнята се въртели не толкова около самото ястие, а както често се случва
– около сватби, рождени дни и кръщенета, неща
от ежедневния бит. При разглеждане на техниките на приготвяне на храната, екипът на практика се запознава с неотменна част от местната
култура и език – наименования на неща, пословици
и поговорки и пр. Серхий Осачук, ръководителят
на държавната администрация на област Чернивци, характеризира проекта и нашето издание
със следните думи: „Кухнята на Буковина е венец
и еманация на пейзажа, културата, поезията на
това място, където шаранът мълчи на пет езика“.
Това е самата истина – ярък пример, за което
е културата на липованите, или старообредните
православни. Това е етническа общност, представена в Буковина – в град Чернивци и селата Хрубна,
Била Криница и Липовани, но и в населени места в
някои съседни държави – главно град Добруджа (в
Румъния) и южните части на Молдова. В Украйна,
мнозинството липовани живее в Южна Бесарабия
(Одеска област). Традиционната им кухня е много
разнообразна и показва начина им на адаптиране
към местните условия – ако в Одеска област тя
е богата на рибни ястия, в Буковина, където има
преплитане на множество култури, нашите домакини демонстрираха умения за съчетаване на
местни продукти по изумителен начин.
1
Смаки Буковини. Гастрономічний путівник традиційноі
культури. Чернівці: Видавництво «Книги ХХІ», 2022.
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Корица на книгата „Вкусовете на Буковина”, Чернивци,
Украйна. ©Сн.: Валентина Демян.
Cover of the book “Tastes of Bukovyna”, Chernivtsi, Ukraine
© Photo: Valentyna Demian.

The project team used the method of informal communication. According to Mykola Scribliak, the talks
were mainly on important events - weddings, birthday
and christening parties, everyday happenings. While examining cooking technology, the project team focused
on local cultures and especially the language – names,
proverbs, etc. Serhiy Osachuk, the head of Chernivtsi
Regional State Administration, characterized the project
and the edition with the following words: “The cuisine
of Bukovyna is a coronation and a sublimation of landscapes, cultures and poetry, where the spicy mirror carp
is presented in five languages”.
A striking example of a traditional culture is the one
of Lipovans or Old Believers. It is an ethnic community
residing in Bukovyna – in the city of Chernivtsi and the
villages of Hrubna, Bila Krynytsia, Lipovany. The settlements in some other places, particularly neighboring Ukraine – in the city of Dobrudja (Romania) and in
southern Moldova. In Ukraine, the significant part of
Lipovans live in Southern Bessarabia (Odessa region).
Their traditional cuisine is very rich in fish dishes and in
Bukovyna there is a mix of local products in some extraordinary ways.
The project started along with severe quarantine
limitations. The project leader, Mykola Shkribliak, recalls: “We were very worried about our activities and
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Готвене аливичи, Чернивци, Украйна. © Сн.: Кира Ставчанска.
Cooking alivichi, Chernivtsi, Ukraine. © Photo: Kira Stavchanska.

Проектът започна в условията на строги ограничения заради пандемията, които заплашваха да
повлияят на реализацията му. Ръководителят на
проекта М. Шкрибляк си спомня: „Много се притеснявахме как ще успеем да изпълним всичко,
избрахме период от време, когато ограниченията бяха отслабени, планирахме срещите си според обстоятелствата. Успяхме да осъществим
всички експедиции и да направим хиляди снимки.
Разбира се, не можахме да включим в изданието
всичко, което бяхме намислили – обширна и ценна информация, много записки, описания и снимки
останаха за нашия архив. Може би един ден ще
съставим регистър на „Вкусовете на Буковина“.
И все пак, никой не беше очаквал проектът да
се размине за малко с още едно премеждие, което
да застраши успешното му приключване. На 23
март 2022 г. издателска къща „Книги ХХI Век“ тъкмо бе изкарала от печатницата в Харков – една
от най-добрите в Украйна, палетите с отпечатани, но още неподвързани книжни тела на пътеводителя „Вкусовете на Буковина“, когато на
следващия ден вражески снаряд се взриви в двора
на предприятието.
„Появяването на гастрономическия пътеводител „Вкусовете на Буковина“ в навечерието на
великденските празници донесе лъч на надежда, че

Експедиция: теренна работа Чернивци, Украйна. © Сн.: Кира
Ставчанска.
Expedition: field work, Chernivtsi, Ukraine. © Photo: Kira
Stavchanska.

tried to make appointments respecting the situation.
Nevertheless, we managed to conduct all expeditions
and to take thousand of photos. Not all that we wanted was compiled, but hopefully some day we would be
able to do the inventory “Tastes of Bukovyna”.
Nobody expected that one more obstacle would
unfortunately jeopardize the finish of the project. On
March 23, 2022, the "Publishing House XXI" took out
the palettes from the printing house in Kharkiv (one of
the best printing houses in Ukraine). The next day an
enemy shell stroke at the enterprise yard where the unbound book blocks of “Tastes of Bukovyna” were placed.
“The appearance of the Gastronomic Guide Tastes
of Bukovyna on the eve of Easter brought a ray of hope
that the light of the centuries-old traditions of Bukovyna
will be revived .This book is like an Easter twinkle and a
true beacon of the sustainable folk culture”2.
2
Стеф`юк І.І.«Смаки Буковини»: шлях до серця лежить
через… піч [Electronic resource] // Bukovyna Center for Culture
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вековните традиции на Буковина ще се възродят
и ще решат всичко, защото тази книга е колкото великденско проблясване, толкова и истинска
светлина на устойчивата фолклорна култура“2.
„Вкусовете на Буковина“ разкрива традиционната култура на Украйна, където различни националности съжителстват в мир, а един превъзходно зареден бюфет от украински, български, полски,
еврейски и румънски блюда се явява гаранция за
мир и уважение към живота.
Освен книгата с QR-код за достъп до записите от експедициите – кухня и местна музика,
проектът „Вкусовете на Буковина“ произведе и
комплект пощенски картички, както и едноименен интернет сайт, на който системно, в продължение на две години, са представяни бисери
на гастрономическата традиция на Буковина. Ако
проследите линка, ще опознаете магическия свят
на вкусовете на Буковина3.
Авторката изказва специални благодарности
на Микола Шкрибляк и Олександр Буценко.
Валентина Демян
Ръководител на Отдела за научно-координационна дейност към Националната академия на
изкуствата на Украйна, заместник-директор на
Центъра за развитие „Демокрация чрез култура“,
национален експерт по нематериално културно
наследство, учен изследовател.

ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, 7-8, 2022

Tastes of Bukovyna discovers the traditional culture
of Ukraine where different nationalities coexist peacefully, and the fully catered buffet consisting of Ukrainian, Bulgarian, Polish, Jewish, Romanian dishes appears
as a guarantee for peace and a respectful life together.
Besides the book with QR Code of expedition records
– cuisine and local music, the project "Tastes of Bukovyna" produced a set of post-cards and created the same
name website where systematically, in the period of two
years, the real pearls of Bukovyna gastronomic tradition
have been represented. Following the link, you could
enjoy the magnificent world of Tastes of Bukovyna3.
Special thanks to Mykola Shkribliak and Oleksandr
Butsenko.
Valentyna Demian
Chief of the Department on scientific and coordination activities and information of the National Academy
of Arts of Ukraine, vice director of the Development Centre “Democracy through Culture” a national Intangible
Cultural Heritage expert and a researcher.
For contact: demcult2017@gmail.com

За контакт: demcult2017@gmail.com

Стеф`юк І.І.«Смаки Буковини»: шлях до серця лежить
через… піч [Electronic resource] // Bukovyna Center for Culture
and Art (official website): http://bukcentre.cv.ua/index.php/nasharobota/5767-smaky-bukovyny-shliakh-do-sertsia-lezhyt-cherezpich.html (03.06.2022).
3
Официален сайт на проекта „Вкусовете на Буковина“:
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BA%
D0%B8-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D0%B8-183202263143346/
2
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and Art (official website). – 2022. – Link (on 03.06.2022): http://
bukcentre.cv.ua/index.php/nasha-robota/5767-smaky-bukovynyshliakh-do-sertsia-lezhyt-cherez-pich.html.
3
Official website of the project “Tastes of Bukovyna”: https://www.
facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0
%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8-183202263143346/
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Проект „Представяне и интерпретиране на
живите наследства в музеите"
Project ‘Presentation and Interpretation of Living Heritage
in Museums’
Чаяна Истаткова, България / Chayana Istatkova, Bulgaria

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна
Европа под егидата на ЮНЕСКО спечели и изпълни
успешно проект със заглавие „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“
с финансиране по програма „Творческо развитие“
на Национален фонд „Култура“ (България), реализиран в периода 2021-2022 г. (Сн. 1. Визия на проекта).
Проектът, насочен към специалисти, работещи в музейния сектор в България, включи обучителен онлайн семинар в рамките на 6 седмици, 8
модула и 2 практически срещи, проведен през месеците февруари и март 2022 г. Темите, разгледани по време на семинара, бяха: „Политика и стратегически приоритети в дейността на ЮНЕСКО
за опазване на живите наследства“; „Живите наследства и музеите“; „Интерпретиране на живите наследства в музеите“; „Интерпретиране на
живите наследства – практически аспекти“; „Аудиовизуална антропология“; „Иновативна лаборатория в музея“; „Дигитална стратегия на музея“;
„Управление на интелектуалната собственост
в музеите“. За лектори на семинара бяха избрани експерти с дългогодишен опит и експертиза
по темите на модулите от България и чужбина.
В проекта се включиха 51 участници от над
20 институции (музеи и галерии), които показват разнообразна специализация – регионални и
общински исторически музеи, регионални етнографски музеи, природонаучни музеи, музеи с тясна
специализация като музей за дърворезба, музей
„Борис Христов”, галерии.
Основната цел на обучението беше да насочи вниманието към нови полета в дейността
на музеите, които изследват живите наследства на национално ниво, съхраняват и предста-

The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under
the auspices of UNESCO has implemented a project entitled ‘Presentation and interpretation of living heritages
in museums’, funded under the Creative Development
Program of the National Culture Fund and realized during the 2021-2022 period (Photo 1: Project vision).
The project, targeted at experts working in the
museum sector in Bulgaria, included a 6-week online
training seminar comprised of 8 modules and 2 practical hands-on sessions conducted in February-March
2022. The topics discussed during the seminar were
as follows: ‘Policy and strategic priorities in the work
of UNESCO for safeguarding living heritages’; ‘Living
heritages and museums’; ‘Interpretation of living heritages and museums’; ‘Interpretation of living heritages: practical aspects’; ‘Audio-visual anthropology’; ‘An
innovative laboratory in the museum’; ‘The museum’s
digital strategy’; and ‘Managing intellectual property in
museums’. The lecturers selected to deliver the modules were all professionals of long-standing experience
and expertise in the respective subject matter, both in
Bulgaria and abroad.
Fifty-one participants from over 20 institutions (museums and galleries) joined the project. They represented establishments of a wide variety of profiles: regional
and municipal history museums, regional ethnographic
museums, museums of natural history, specialist museums such as a museum of woodcarving, the Boris
Hristov museum (named after a world famous Bulgarian opera singer), and art galleries.
The main purpose of the training was to draw attention to new areas of activity for museums, those exploring the living heritage at national level by preserving and showcasing objects and artefacts associated
with that heritage. The seminar conducted as part of
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вят предмети и артефакти, свързани с тях. Чрез
проведения семинар участниците имаха възможността да придобият нови знания и умения за
представянето и интерпретирането на живите наследства пред музейни публики в реална и
във виртуална среда, както и да се запознаят с
нови информационни технологии за създаване на
дигитално съдържание. Двете практически сесии в рамките на обучението създадоха подходяща среда за споделяне на идеи и опит, както и за
дискусии на настоящи и бъдещи проекти и казуси
от музейната практика.
В рамките на проекта бяха изготвени три
проучвания по темите на модулите и една обобщена оценка на семинара. Те насочиха лекторите
към начина, по който да адаптират съдържанието
на материалите си спрямо професионалната подготовка на участниците, а оценката даде насока
на организаторите в каква посока да подобрят
или променят бъдещи подобни инициативи. Не
на последно място, изготвените два бюлетина
по проекта дадоха информация на участниците
и на широка публика за графика на семинара, лекторите и тяхната професионална подготовка и
за оценката на проведеното обучение.
Освен образователната страна на семинара,
той имаше за цел да създаде и условия за сътрудничество между музеи с фокус живи наследства,
което да спомогне за по-широкото популяризиране на важността за опазване и представяне
на тези наследства. Онлайн средата за провеждането на семинара оказа своето положително
влияние като разшири колектива на лекторите и
включи чуждестранни лектори с опит по темата.
Проектът се прие с голям интерес от страна
на музейните специалисти в България, което се
доказа с получените многобройни заявки за участие. Въпреки това, бяха селектирани 50 участници от различни музеи в България.
Според проведеното проучване музейните
специалисти познават Конвенцията на ЮНЕСКО
за опазване на нематериалното културно наследство (2003) и наблягат на два основни аспекта: живите наследства като основа на идентичността
на общностите, както и икономическите измерения на наследствата. Участниците имаха добро ниво на разбиране на спецификите на живите наследства и на възможностите за тяхното
адекватно представяне в експозиции или в дру-
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the project provided an opportunity for participants to
gain fresh insights and acquire new skills for presenting
and interpreting the living heritage before the museum
audiences in both physical and virtual environments, as
well as to familiarize themselves with new information
technologies used in the creation of digital content. The
two practical sessions delivered as part of the training
provided a conducive environment for sharing ideas
and experience and for discussing ongoing and future
projects and practical cases derived from actual museum practice.
The project also included three surveys on the subject matter of the modules and one general evaluation
of the seminar. These were designed to provide guidance to the lecturers on how to adapt the content of
their material to the professional qualifications of the
participants, and the evaluation gave the organizers
some pointers on how to improve or modify the delivery of such initiatives in the future. Last but not least,
the two fact sheets prepared in relation to the project
informed the participants and the public at large about
the timetable for the seminar, the background and professional competence of the lecturers and the results of
the general evaluation of the training.
In addition to its educational value, the seminar was
also designed to provide enabling conditions for closer
cooperation between museums with a focus on the living heritage, thus contributing to a broader awareness
of the importance of safeguarding and presenting that
heritage. Last but not least, the online environment in
which it was conducted also played a positive role by
helping expand the team of speakers by involving foreign lecturers with professional experience in their respective subjects.
The project was received with vivid interest by museum experts in Bulgaria, as evidenced by the numerous
applications for participation, out of which the organizers selected 50 participants from various Bulgarian
museums.
According to one of the surveys conducted, the museum professionals are familiar with the 2003 UNESCO
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, with a focus on two specific aspects: living
heritages as the foundation for communal identity, and
the economic dimensions of the heritages. The participants demonstrated a good level of understanding of
the specificities of living heritages and their adequate
presentation in museum expositions. It is important to
underscore that they see a very strong connection be-
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ги форми на музейно репрезентиране. Важно е да
се подчертае, че съществува тясно обвързване
на теренните изследвания по места с представянето на резултатите от теренната работа
в музея. Това взаимодействие дава възможност
за откриване на културни ресурси по места и
показва задълбочена работа с местните общности за превръщането на културните ресурси
в наследства.
Сред темите, предложени от организаторите, по-голямо внимание привлякоха интерпретацията на живите наследства, визуалната антропология и дигитализацията на наследствата.
Предизвикателства и известни затруднения отбелязват участниците в семинарите по време
на работа на терен с общностите за откриване
и презентиране на живи наследства, въпреки че
всички имат опит с вписването на тези наследства в музейната дейност.
По време на практическите занимания музейните специалисти имаха възможност да споделят свои практики и осъществени представяния на живи наследства, както и да изложат идеи
за разгръщане на изложби. Активното участие в
дискусиите даде възможност на участниците да
коментират разнообразни гледни точки към проблема за интерпретацията на нематериалните
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Визия на проекта, ноември 2021 г., София, България. © Сн.:
Регионален Център София – ЮНЕСКО.
Project vision, November 2021, Sofia, Bulgaria. © Photo: Regional
Centre Sofia – UNESCO.

tween field research and the showcasing of its findings
in a museum setting. Such interaction provides enabling
conditions for the discovery of local cultural resources
and for collaboration with the local communities in order for such resources to be transformed into heritage.
As gaps in their knowledge the respondents identified,
to different extents, the interpretation of the living heritages, visual anthropology and the digitization of heritages. Some problems were also reported as occurring
in their work with communities for uncovering and
presenting living heritages, despite their experience
dealing with such heritages in their exposition work.
During the practical sessions, the museum experts had
the opportunity to share their own practical experience
and actual presentations of living heritage elements, as
well as to share ideas for staging exhibitions. Their active
participation in the discussions demonstrated a proper
understanding of the subject matter of interpretation
but a less than adequate familiarity with the terminology associated with it, a weakness that was largely overcome during the training.
The museum and gallery experts shared their very
high appreciation of the training and supported their
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наследства и да обговорят термини и понятия,
свързани с обучението.
Специалистите от музеите и галериите оценяват много положително проведеното обучение и потвърждават тази оценка с желание да се
включат в подобно обучение, организирано от Регионалния център със следните акценти – включване на практически занимания, съчетаване на
присъствена и онлайн форма на обучение и събеседване, участие на чуждестранни експерти в модулите. Присъствената форма на срещи се предпочита, тъй като при разиграване на определени
казуси, дава по-големи възможностти за активно
участие в дискусиите.
Интересът към темите в бъдещи обучителни
програми е насочен към обсъждане и игрово представяне на темата за живите наследства в музеите и особено към работа с детска аудитория
и със специализирани публики (най-вече със специални потребности) в търсене на специфични
похвати и инструменти за създаване на образователни програми. Друг кръг от проблеми засяга
привличане на доброволци и съмишленици за подкрепа на музейната дейност в широк контекст
– информационни кампании, набиране на средства
и привличане на публики.
Дигиталната среда е продължаващо предизвикателство – тук подтемите са много и засягат
базови умения за създаване на дигитално съдържание като достигат до дигитализация на наследства и тяхното използване в дигитална среда.
Интерес има и към възможностите на специалистите по връзки с обществеността да разгърнат популяризацията на дейностите на музея и да
привличат разнообразни публики. Развитието на
възможности за сетивно възприятие на живите
наследства в музеите, и съответно тяхното сетивно представяне, също е много важен момент
в бъдещите срещи и семинари.
Участниците в проекта категорично очакват от Регионалния център – ЮНЕСКО да положи
основа на мрежа от съмишленици, която да се активира периодично. Нагласите са за продължаващи срещи – обучения, инициирани от Центъра и
посветени на живите наследства. Има висок интерес към дейността на Центъра, както и ясно
изразено желание за предоставяне на информация по всички проблеми, които засягат живите
наследства и тяхното интерпретиране.
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positive feedback with a stated willingness to join in
future trainings organized by the Regional Centre, with
a preference for the inclusion of practical activities, for
combining face-to-face and online settings for training
and discussion and the use of consecutive translation
when foreign speakers are involved. The face-to-face
format is preferred for role plays and for enabling faster reaction times during discussions.
As far as future training programs are concerned,
the participants expressed an interest in discussing and
role-playing the subject matter of living heritages in museums; working with children and specialist audiences
(specifically, of people with special needs) in the quest
for specific methods and tools for the creation of educational programs; involving volunteers and like-minded individuals in support of the museum activity in a
broad context: public awareness campaigns, fundraising and attracting new audiences; realization of ideas
in the digital sphere – here the respondents listed numerous sub-topics from basic skills for the creation of
digital content to digitization of heritages and their use
in a digital environment; in the abilities of public relations experts to promote a museum’s activities and attract diverse audiences; in promoting a multi-sensory
exposure to the living heritage in museums.
The participants in the project stated their firm expectations that the UNESCO Regional Centre would lay
the groundwork for creating a network of like-minded
people that would be activated on a periodic basis. There
is a broad consensus in favor of more training sessions
initiated by the Regional Centre on the subject of living
heritages. Interest in the Center’s work is avid and the
respondents have clearly expressed their willingness to
receive information on any and all matters concerning
the living heritages and their interpretation.
The project has the potential to be realized also in
other member states of the Regional Centre Sofia. The
need for a novel approach to the presentation and interpretation of the living heritages in museums, with
an emphasis on their digital presentation, is a key challenge not only to Bulgaria but to the entire SEE region.
The online format of delivery of that training is likewise
an advantage allowing its easier adaptation to the needs
of the countries in the region.
The presentations of the project modules can be
accessed on the official website of the Regional Centre,
and so are the videos of the actual lectures. The results
of the project mark a significant progress in the area of
the living heritages and provide wholly available online
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Проектът има потенциал за реализация и в останалите страни членки на Регионалния център
от Югоизточна Европа. Необходимостта от модерни подходи за представяне и интерпретиране
на живите наследства в музеите, както и засилване на дигиталното им присъствие – основа за
продължаваща комуникация на музея и публиките,
е основно предизвикателство не само в България, но и в региона на Югоизточна Европа. Онлайн
форматът на обучението също е предимство за
по-лесното адаптиране в държавите от региона.
Участниците в проекта получиха сертификат
за успешно преминало обучение въз основа на участието им в семинарите и представените идеи и
проекти по време на практическите занимания.
Презентациите по модулите са достъпни на
официалния уеб сайт на Регионалния център, както и видеата с лекциите. Резултатите по проекта са значим напредък в областта на живите
наследства и предоставят напълно достъпно онлайн образователно съдържание. На официалния
сайт на Регионалния център, в категория „За нас
– Проекти“, е обособена подстраница за проекта, където може да се проследи реализацията му
– информация за проекта и заявки за участие, новини по проекта, резултати: https://www.unescocenterbg.org/2021/12/07/представяне-и-интерпретиране-на-живи/#1648546351977-17624db2-6564

ON FOCUS

educational content.
There is a designated sub-page on the official website
of the Regional Centre, under the ‘About Us’ tab, where
users can trace its realization, from general information
about the project, applications for participation, project news, results and outcomes: https://www.unescocenterbg.org/2021/12/07/представяне-и-интерпретиране-на-живи/#1648546351977-17624db2-6564
Chayana Istatkova, expert,
Regional Centre Sofia - UNESCO
For contact: ch.bozhkova@unesco-centerbg.org

Чаяна Истаткова, експерт
Регионален Център София - ЮНЕСКО
За контакт: ch.bozhkova@unesco-centerbg.org
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Календар на събитията в Украйна
Calendar of Events in Ukraine
Валентина Демян, Украйна / Valentina Demian, Ukraine

На 24 март 2021 г. се проведе Годишната научна конференция „Образованието в сферата на
нематериалното културно наследство“, като основна тема беше „Практики и традиции в предаването на познания за изкуството и творчески
умения като ефективно средство за опазване и
развитие на живата култура“. Конференцията бе
организирана от Националната академия на изкуствата на Украйна, Центъра за развитие „Демокрация чрез култура“, Украинския национален център „Младежка академия на науките“ – център за
наука и образование категория 2 под егидата на
ЮНЕСКО, и Киевският държавен музикален лицей
„М. Лисенко“.
Петият областен фестивал „Казашки песни
от Днипропетровска област“, предназначен да
популяризира този елемент на нематериално културно наследство, включен в Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от
спешна защита, се проведе на 13 август 2021 г. в
село Бохуслав, община Бохданивка на Днипропетровска област.
На 6 септември 2021 г. се състоя Годишният
етнически фестивал „Петриковски дивосвит“.
Традиционно фестивалът е насочен към повишаване на осведомеността относно елемента на
нематериално културно наследство „Декоративната живопис от Петриковка като проявление на
украинското декоративно фолклорно изкуство“,
включен в Представителния списък.
През април 2022 г. област Виницa беше домакин на две интересни прояви. Регионалното изложение на фолклорните изкуства „Великденска
писанка 2022“ бе открито на 19 април. Тази ежегодна проява се провежда в навечерието на великденските празници, като с всяка изминала година
се събират все повече желаещи да се потопят в
магията на малко изследваната „писанка“ (писано
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On March 24, 2021, the annual scientific conference
“Education in the sphere of Intangible Cultural Heritage”
took place with a core theme “Practice and traditions
in art knowledge and creative skills transmission as the
efficient tool in safeguarding and developing the living
culture”. The conference was organized by the National
Academy of Arts of Ukraine, the Development Centre
“Democracy through Culture”, the Ukrainian National
Center “Junior Academy of Sciences” – a Category 2 Science Education Centre under the auspice of UNESCO and Kyiv State Music M. Lysenko Lyceum.
The 5th Regional Festival “Cossack Songs of Dnipropetrovsk Region” ,designed to promote the Intangible
Cultural Heritage element inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding,

Регионалното изложение на фолклорните изкуства
„Великденска писанка 2022“ в Областния център за
фолклорно изкуство във Виница, Украйна. © Сн.: Областен
център за фолклорно изкуство.
Еxhibition “Easter painted eggs - pysankas-2022”, which took place
in the Vinnytsia Regional Center for Folk Art. Vinnytsia, Ukraine.
© Photo: Regional Center for Folk Art.
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великденско яйце) от вътрешността на страната с нейните датиращи от незапомнени времена
тайни знаци и слънчеви символи, в които трябва
да вникнем, да ги дешифрираме, за да ги предадем
на нашите потомци. След въвеждането на военно положение в Украйна, много майсторки на
този занаят не успяха да донесат писанките си
за участие в изложбата. Въпреки това, проявата
набира сили с всяка изминала година и вече надхвърля границите на област Виница. Тази година
експертите от Областния център за фолклорно
изкуство във Виница предложиха на всички желаещи да се включат в изложбата онлайн, чрез едно
събитие, наречено Всеукраински онлайн арт форум „Христос возкресе, и Украйна ще възкръсне“.
На него бяха представени произведения на изкуството, майсторски класове и истории за мъже
и жени – майстори на изкуството на писаното
великденско яйце „писанка“.
През април 2022 г. в град Ривне отвори врати Домът на културата и образованието „Всички заедно“. Той е създаден от Областния център
за фолклорно изкуство на Ривне, съвместно с Областния институт за следдипломно образование
и квалификация и Областния център за обучение
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Регионалното изложение на фолклорните изкуства
„Великденска писанка 2022“ в Областния център за
фолклорно изкуство във Виница, Украйна.
© Сн.: Областен център за фолклорно изкуство.
Еxhibition “Easter painted eggs - pysankas-2022”, which took place
in the Vinnytsia Regional Center for Folk Art. Vinnytsia, Ukraine.
© Photo: Regional Center for Folk Art.

took place on August 13, 2021, in the village of Bohuslav
of Bohdanivka community, Dnipropetrovsk region.
On September 6, 2021, the Annual Ethnic Festival
“Petrykivka Dyvotsvit” took place. Traditionally, the festival is aimed at raising awareness of the Intangible Cultural Heritage element “Petrykivka decorative painting
as a phenomenon of the Ukrainian ornamental folk art”.
In April 2022 Vinnytsia region hosted two interesting
activities.The regional folk art exhibition “Easter Pysanka 2022” was opened on April, 19. The traditional annual activity takes place on the eve of Easter gathering
all those who are willing to get to know the mainland
“Pysanka” with its secret solar signs and symbols to
be deciphered and passed on to our descendants. Because of the martial law in Ukraine, many craftswomen
couldn’t bring their pysankas to the exhibition. However,
it has been gaining momentum and has spread beyond
Vinnytsia region. This year, the experts of Vinnytsia Regional Center for Folk Art have offered an online event
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на скаути „Младежки дворец – Ривне“. Предназначението на Центъра е да запознава вътрешно разселени лица с живата култура на област
Ривне. Специално внимание е обърнато на децата.
Организирани са множество майсторски класове
по пеене, танци, художествени занаяти, както и
основано на фолклорни игри – лечебно обучение за
деца. Проявата е споделена с други градове и села
от региона.
През 2021 г. бяха проведени изследвания на терен в село Хелмиязив, Черкаска област, с цел изучаване на местното ястие „Бузинник“; в Одеска
област за изучаване на ястията „Милина“ и „Рибена супа Бяливка“; в областите Виница и Днипропетровск за наблюдаване на два елемента на нематериалното културно наследство, съответно
„Керамика от Бубновка“ и „Живописта на Петриковка“. Тези експедиции са продължение на научни
изследвания, започнати през 2019 г., за което бе
взето решение на семинар на тема „Съставяне на
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Тетяна Шпак разказва за своята работа. Мониторинг на
елемент на живо наследство. Бубновка, Виница, Украйна.
© Сн.: Център за развитие „Демокрация чрез култура“.
Tetiana Shpak is telling about her work. Monitoring a living
heritage element. Bubnivka, Vinnytsia, Ukraine.
© Photo: Development Centre “Democracy through Culture”.

– All-Ukrainian Art Online Action “Christ is risen, and
Ukraine will rise”. Art works, masterclasses and stories
about mistresses and masters of pysanka from all over
Ukraine were presented.
In April 2022, the cultural and educational center
“All together” was opened in the city of Rivne. It was
established by Rivne Regional Center for Folk Art jointly
with Rivne Regional Institute of Postgraduate Education
and Rivne Regional Youth Scout Training Centre. The
objective of the center is to introduce the living culture
of Rivne region to internally displaced people. Special
attention is paid to children. There have been numerous master classes on singing, dancing, crafts and art
therapeutic trainings based on folk games for children.

LIVING HERITAGE, 7-8, 2022

регистри на местно и национално равнище, основано на работа в общността“ (проведен онлайн
на 16-23 ноември 2020 г.), с подкрепата на Регионалния център за опазване на нематериалното
културно наследство в Югоизточна Европа под
егидата на ЮНЕСКО – София, България.
През март 2022 г., в рамките на платформата
за нематериално културно наследство на Украйна,
бе дадено началото на проявата „Нематериално
културно наследство в условията на война“, която събра професионалисти, обществени дейци,
неправителствени организации, както и носители на нематериално наследство на местно и национално ниво, учени изследователи и майстори
на художествени занаяти. Предназначението на
тази платформа за диалог е да следи обстановката на терен, да разработва методики и да обсъжда бъдещи стъпки за работа. Живата култура е
неразделна част от нашия живот, самите ние сме
част от нея, променяме се и се развиваме заедно с
нея. Учим се да следим съвместно процесите, тъй
като искаме да защитим и опазим нашето нематериално културно наследство.
Валентина Демян
Ръководител на Отдела за научно-координационна дейност към Националната академия на
изкуствата на Украйна, заместник-директор на
Центъра за развитие „Демокрация чрез култура“,
национален експерт по нематериално културно
наследство, учен изследовател.
За контакт: demcult2017@gmail.com
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The activities were shared with other towns and villages of the region.
During 2021, field studies were carried out in the
village of Helmiaziv, Cherkasy region on the research
of the traditional local dish “Buzynnyk”, in Odesa region
on the research of “Milina” and “Biliaivka fish soup”, in
Vinnytsia and Dnipropetrovsk regions on monitoring
two Intangible Cultural Heritage elements – “Bubnivka ceramics” and “Petrykivka painting”. The field studies continued the work that started in 2019 due to the
workshop “Community-based inventorying on local
and national level”. The November 16-23, 2020 on-line
activity was organized with the support of the Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage in South-Eastern Europe under the auspices
of UNESCO, Sofia, Bulgaria.
In March 2022, within the Intangible Cultural Heritage Platform Ukraine, the action of the open dialogue
“Intangible Cultural Heritage under the war” uniting
professional, public and non-governmental organizations, as well as national and local Intangible Cultural Heritage bearers, researchers, and craftsmen, has
started. The objectives of such dialogue platform are to
monitor the situation, to work out a special methodology and discuss the future steps. The living culture is an
integral part of our life. We are part of it, we are changing and developing together with it in order to protect
our Intangible Cultural Heritage.
Valentyna Demian
Chief of the Department on scientific and coordination activities and information of the National Academy
of Arts of Ukraine, vice director of the Development Centre “Democracy through Culture” a national Intangible
Cultural Heritage expert and a researcher.
For contact: demcult2017@gmail.com
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Тетяна Шпак – работилница, мониторинг на елемент на живо наследство. Бубновка, Виница,
Украйна. © Сн.: Център за развитие „Демокрация чрез култура“.
Tetiana Shpak – workshop, monitoring the living heritage element. Bubnivka, Vinnytsia, Ukraine.
© Photo: Development Centre “Democracy through Culture”.
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Клин (баница с ориз), традиционно ястие, с. Момчиловци, община Смолян, България, 2022 г.
Сн.: Людмил Христов. © Регионален център – София, ЮНЕСКО.
Wedge (rice pie), a traditional pastry from the village of Momchilovtsi, Smolian, Bulgaria, 2022.
Photo: Lyudmil Hristov. © Regional Centre Sofia – UNESCO.
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Еньовден, гр. Малко Търново, България, 24 юни 2012 г. © Сн.: Васил Гарнизов.
Midsummer Day in the town of Malko Tarnovo, Bulgaria, June 24, 2012. © Photo: Vasil Garnizov.
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