
АСКАРАДНИТЕ ИГРИ -  
АГИЯ ЗА ПЛОДОРОДИЕ

7 МАРТ 2014 Г. - РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЯМБОЛ

   КРЪГЛА МАСА

М



2

 От етносемиотична гледна точка магията за плодородие е ... сватбата. Един 
от образите на фолклорната сватбата - магията за плодородие - в контекста на 
класическата фолклорност е българското тао – мартеницата, усуканите бели и 
червени вълнени конци и ... вързани във възел, вързаните във възел „мъжко” и 
„женско” начало. 
 Всъщност маскарадните игри са разказ за фолклорното плодородие, за 
фолклорната сватба в две редакции, в две версии. Едната е „вехта”, а другата – 
„новозаветна”. Езикът на обредното лицедейство, езикът на маскарадната магия 
за плодородие е „предрешаването”, травестията.
 Понятието за травестия е заимствано от френски език (travesti) и 
българското значение на този термин е преоблечен, предрешен. Като всеки 
термин, и този можете да го срещнете в разни контексти - медицински, 
психологичен, психоаналитичен, литературен, театрален и какъв ли не още… 
В естетиката на нефолклорната култура, например в естетиката на театъра 
преобличането, травестията се състои в обличането на дрехите на друг, за да 
може преоблеченият герой да се представи като друг и да действа от негово 
име. Може да се каже, че този тип преобличане в известен смисъл е само 
подобие на обредното преобличане. И още. Театралното предрешаване по 
своята същност е  „литературен” похват, вид тропа, с чиято помощ театралността, 
драматичното може да организира сюжетите си… Обаче обредността, където 
предрешаването е най-ярко, е „опакото” на театралната травестия (1). Може да 
се каже, че театралната травестия е „превърнатата форма на труд” на обредното 
травестиране. Обредното травестиране има социокултурна функция в 
системата на фолклорната култура, за разлика от театралното, чиято функция 
е, така да се каже, естетическа, и е „затворена” в структурата на конкретното 
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художествено произведение. С други думи казано - когато се преоблича даден 
герой или героиня от дадено драматично произведение, актът преобличане 
е съществен само за „микро”-космоса на произведението като такова. 
Обратното - обредното предрешаване, обредното травестиране преоблича 
не само микро-космоса на маскирания, т.е. социума му, но и макро-космоса 
му, ще рече  „света на боговете” му. Това е така, защото актът преобличане има 
социокултурна функция в контекста на обредността,  „управлява” социума, 
така да се каже, в двете му „редакции” - макро- и микро- космическата… 
Онова, което се преоблича на равнище социум, на равнище “човеци”, се 
прави по тертипа на „боговете”… разбира се, когато травестният акт се 
извършва „отдолу” „нагоре”, по вертикалата, сиреч по „социалната стълбица” 
или „пирамида”… Сега ще ви припомня, че един от законите, движещ 
фолклорната култура и до днес, е амбивалентността. Благодарение на н. в. 
Амбивалентността е възможна - при условията на фолклорната обредност 
и с нейните средства - предрешаването, социалният „връх” да става „низ” и 
обратното - „низът” да става „връх”, сиреч – „пъдарят” да става „цар” и обратно. 
Може да се каже, че преминаването от статус „низ” към „връх” и обратното 
е възможен, според подредбите на фолклорната култура, само с техне-то, с 
умението за преобличане и то тогава и само тогава, когато предрешаването 
носи в себе си потенцията на социокултурна функция. Също тъй и движението 
по хоризонтала, движението по обредния аграрен календар „отляво надясно” 
и обратно е възможно за фолклорния човек само с помощта на травестията… 
Разбира се, когато преминава от статус в статус, когато преминава от обред 
в обред, когато от мома става жена или от ерген става мъж. По-точно казано, 
в процеса на обучение процесът, организиран като тип обучаващ цикъл, 
наричан от нас обреден календар.
 Защо ли? Защо ли е било потребно на обредното обучение, чрез което 
всъщност се е предавал социалният опит от поколение на поколение, да 
използва или да се възползва от техне-то, от умението за предрешаване?
Ще ви припомня „картината на света”, алгоритъма, интифата, с която можем 
да направим опит да прочетем древните представи за света и за социално-
антропологичните общности, „снели се” в класическата ни фолклорна култура. 
И така… какво ли ще да е светът за фолклорния човек, за фолклорния 
българин?   
 Светът е неговата среда, мястото, топосът или локусът, където се живее. 
От една страна, това значи, че между Човека и Света има взаимодействия, 
диалог, комуникативен акт - „Човек : Свят“. Опитът от този диалог, както 
вчера, така и днес, най-често бива реализиран в… знакове. Ако е и подреден 
- в знакови структури. Ако и те са подредени – в знакови системи. Такъв тип 
знакова система е „картината на света” или „моделът на света”, обясняващ на 
фолклорния човек, а и на поколенията подир него отношенията му с Природата, 
а и нейните отношения спрямо него. Защото за класическия фолклорен 
българин Светът е жив, щом в него се живее. Май е по-вярно да се каже, че 
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Светът за фолклорния човек е „е”, в смислите на „има го”, в значението на глагола 
„съм”. Щом между Човека и Света има отношения, има диалог, има знаковости, 
породени от диалогичността, значи между Човека и Света има и гледна точка.
Всъщност гледната им точка е най-обикновен топос или локус. Център. Е, щом 
нещо има Център, значи, има и Периферия. Центърът в „картината на света” 
на фолклорния българин е… дърво. Дървото на Света. Дървото на Живота. 
Дървото на Познанието. Дървото на рая. Дървото на шамана. От какъв пол е 
това дърво? Ами Дървото на Света не познава половата принадлежност. То е 
Андрогин. То е Мартеница, сплитаща у себе си знанията за мъжкото и женското 
проявление в Света, а и на Света. Обаче щом Светът има Център и Периферия 
- по-право е да се каже, че Центърът и Периферията организират Света – значи 
фолклорният човек има знакови системи, с които оразличава ляво : дясно, 
отпред : отзад, горе : долу, изток, запад, север, юг… Представата за свещения 
Андрогин и неговите мъжки и женски проявления води фолклорния човек до 
образа на биосоциалното деление на Света. Свят на Мъжете и Свят на Жените. 
Работата на мъжа в Света на Мъжете и работата на жените в Света на Жените. 
Доколкото мъжкото и женското начало, потенции, биват оразличавани от 
Центъра, то значи, че Центърът може да е гледната точка или на ЖЕНАТА, или 
на МЪЖА. Е, знаете, но ще ви напомня - гледната точка на Жената наричаме 
„матриархат”, а гледната точка на Мъжа – „патриархат”, когато, разбира се, става 
дума за това кой е сайбията на къщата. В класическата ни фолклорна култура, 
знайно е, главата на семейството е Мъжът.
 Както и да е.
 Обаче „картината на света” е организация на знаковите системи на 
фолклорния човек, породени от диалога му със Света, с чиято помощ той  
успява да се ориентира или по-право е да се каже - да подрежда живеенето си, 
но по тертипа на „боговете”, на макро-космоса. Центърът на Света му помага да 
оразличи дясното от лявото, предното от задното, горното от долното. Дясното 
пространство носи значенията за мъжките проявления на свещения Андрогин, 
а лявото - на женските. Дали си давате сметка, че това е и първото осъзнаване на 
другостта, на другия като Мъж и на другата като Жена. Тъждествено на „дървото 
на света”, Жената и Мъжът имат „горница” и „долница”, „предница” и „задница”. 
Междата, деляща горницата от долницата в „картината на света”, преминава 
през средата на ствола на „дървото на живота” и е кръстът на андрогиновото 
тяло. А нейно тъждество е онази част от човешкото тяло, било то мъжко или 
женско, която се опасва с пояс. Мисля, че се досещате, че „дървото на живота”, 
а и „картината на света” имат антропоморфни стойности. Тяхната горница е 
короната му, Небето. А долницата му – корените подземята, Хтоносът. Това е 
макрокосмичната география, тъждествено повтаряща се в антропоморфното 
тяло. Главата на човека е „небето”, а от пъпа надолу е „хтоносът” му. Човешкият 
корпус е тъждество на ствола на „дървото на живота”, локусът, където май живеят 
човеците, или това е кръстът на човешкото тяло. Ще напомня още, че всяка 
сграда - светска или култова, тъждествено повтаря антропоморфния модел на 
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„световното дърво” и съответно на „картината на света”. Ще напомня още, че 
долницата на „модела на света” организира представите и образите за долно, 
низ, мръсно, а тяхно тъждество най-често са образите за полова принадлежност 
на човешкото тяло. Горницата е главата, най-често или въобще човешкият торс, 
а значи и космическият, на свещения Андрогин. Фолклорният българин, а май 
българинът и до днес, мисли главата си, „горницата” си, като умна, а „долницата” 
си - като глупава. И една подробност. Както са тъждествено повторяеми 
елементите между макро- и микрокосмоса на фолклорния българин, така са 
тъждествено повторяеми, но с обратен знак, елементите между „горницата” и 
„долницата”. Затова може да се каже, че едва ли не всяка част от „горницата” 
има свой, така да се каже, двойник, тъждество, от  „долницата”. Най-яркият 
пример е семантичната тъждественост между Нос и Фалос… Тази семантична 
тъждественост на елементите между „горницата” и „долницата” важи за 
всичко от макро- и микрокосмоса на фолклорния човек, значи не само 
за  „картината на света” и „дървото на света”, но и за човешкото тяло, а и за 
къщите и храмовете, които са вариант, семантична ипостаса на „картината на 
Света”, на антропоморфността. От тази гледна точка на фолклорния българин 
Светът е организиран, подреден в рамките на горе и долу, като между тях 
има граница. От тази подредба следва, че „картината на света”, в и чрез която 
живее фолклорният българин, е триделна. Тази триделност можем да открием 
в неговия микрокосмос, който е тъждествено повторяем на макрокосмоса 
му. Триделността се изразява в типовете социално-антропологични 
общности - воини, селяни, граждани, „държани” под око от Царя… И да не 
забравяме! Вътре в себе си социално-антропологичните общности се делят 
по биосоциален признак на мъже и на жени.
 Границата, маркерът между „върха” и „низа”, „горното” и „долното”, 
„чистото” и „мръсното”, „умното” и „глупавото”, и в „картината на света”, в 
макрокосмоса и в тъждествената й семантика на знаковете в микрокосмоса, е 
причината да се появи техне-то, умението за предрешаване - травестизмът. Да 
се появи умението за маскиране като социокултурна функция на обредността.
 
 РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДРЕШАВАНЕТО КАТО СОЦИОКУЛТУРНА ФУНКЦИЯ
 Мисля си, че що-годе успях да обясня защо надълго и нашироко ви 
занимавам с въпроса за травестията в класическата ни фолклорна обредност. 
Значи целта ми е да ви разкажа за знаковите структури, типовете образности, 
чрез които се реализира езикът на маскарадността – травестията, но 
повтарям, като социокултурна функция, ще рече като функция, с чиято помощ 
фолклорният българин е подреждал отношенията си с Природата, а и между 
себе си, в социално-антропологичната си общност.
 Знайно е, че фолклорният човек възприема като ценностна информация 
само онова, което може да бъде кодирано чрез неговите етнокултурни белези. 
Казано другояче, той, фолклорният човек, може да оразличи другостта, 
чуждото само като го сравни със своето. То май и до днес е така, макар че се 
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мислим за не-фолклорни. Както и да е. В класическите времена фолклорният 
човек възприема чуждата етнокултурна информация, като я адаптира чрез 
кодовете за българско, или по-право е да кажа - като я преоблича в българско, 
„побългарява” я чрез белезите за българско, сиреч - за свое.
 От една страна, този нашенски белег за етническо оразличаване, за 
етническа идентичност, съществува като „етнически модел”, като „идеали на 
българския етнос”, ще рече – като инвариант, а, от друга - кодът или белегът 
за българско се проявява чрез конкретен образ или форма, и то синкретична. 
По своята специфика тези конкретности на идеалите на българския етнос са 
тъждествено повторяеми варианти на етническия модел, откъдето идва и 
поговорката - всяка къща си е башка, сиреч - всички празнуват Гергьовден, ама 
всеки по своему… Тук ще напомня, че вариантността на фолклора се дължи на 
факта, че той е тип изпълнение, лицедейството на фолклорния индивид. Затова 
и шопкините, по-верно е да се каже - шопкинята - уж пее същите лазарски песни 
като родопчанката, ама дори и лаикът може да улови разликата  между пеенето, 
изпълнението на едните и другите, а и ако нямаше разлики, нямаше да има 
шопско и родопско пеене, нали? С други думи, вариантността на класическия 
фолклор е процес, организиращ, така да се каже, в едно личността и локалното 
към регионалното, а оттам – към относително самостойното общобългарско…
 Може да се каже, че вариантите на българското в класическия български 
фолклор съответстват на елементите, организиращи системата българска 
фолклорна култура, която е не затворена система, а обратното - система, 
ставаща в процеса, подреждащ се в рамките на аграрната календарност. Вече 
писах, че тези елементи са подредени по тертипа на биосоциалния признак, 
сиреч - елементите биват мъжки и женски. Тези два на пръв поглед ясни 
елементи, са организирани и по полово-възрастов признак, и по семейно-
родствен и на локално, и на регионално равнище, т.е. общобългарското се 
проявява чрез варианта на пола, на възрастта, на статуса и т. н. Ако се вчетете 
отново в „модела на света”, в модела на българския фолклорен ойкумен свят, с 
невъоръжено око е ясно, че там, където е „центърът” на „картината на света” е 
локусът, населяван от човеците-българи, та в тази пресечна точка между „горе” 
и  „долу” се пораждат отношения, социални взаимодействия. Тези отношения са 
породени от гледната точка на човека-българин… и на човека-българка. Тези 
взаимодействия са родствени, но се изразяват семантично. От една страна, тези 
отношения се изразяват чрез семантиката на представите за макрокосмоса или 
това са противоречията между човека и Природата. От друга - тази пресечна 
гледна точка се изразява чрез семантиката на представите за микрокосмоса 
или това са отношенията между индивида и обществото. И пак ще напомня, 
фолклорният човек не е въобще човек, а конкретност - мъж или жена.
 Класическата фолклорна обредност е, така да се каже, действото, 
лицедейството, изразяващо семантично отношенията между човек и Природа 
и личност и общество. Класическият фолклорен обред е и обреден разказ, и 
обредно лицедействие. Класическият фолклор е обреден за онова, което е 
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снето в модела на света на класическия фолклорен българин. В този смисъл 
етническият идеал, етническото единство на българите се проявява чрез 
обредността на лицедействащия индивид на локално, на регионално 
равнище, т. е. чрез варианта. Всъщност обредният вариант е възможен като 
обреден там, където условно, или по-право образно казано, се пресичат 
осите, организиращи „модела на света” на българина. Осите Природа : човек/
човек : общество. „Природната” ос оразличава календарната обредност, 
а „обществената” - семейната обредност. Разбира се, това деление на 
класическата фолклорна обредност на  „календарна”  и  на  „семейна” е 
условно. За мен е съществено не кой празник се празнува, а от кого се 
празнува. Научната абстракция календарна и семейна обредност „улеснява” 
анализа ми на нещото, което всички наричаме фолклор.
 От тази гледна точка, от гледна точка на улесняването може да се 
каже, че календарната и семейната обредност са относително самостойни 
подсистеми на българския етнически идеал, на фолклорния български 
„модел за света”, където 1) календарната обредност се изразява чрез знакови 
структури, породени от отношенията между фолклорния човек и природата. 
И 2) семейната обредност, която пък се изразява чрез знаковите структури, 
породени от социалните взаимодействия между рода на мъжа и рода на 
жената или, обобщено казано – от отношенията между индивида и социално-
антропологичната му общност. Тези два условни типа отношения са семантично 
тъждествени. Реализираните от тези отношения знаковости биват предавани 
от поколение на поколение, „от уста на уста”. Това са познания за Природата и 
познанията за социализация. С други думи, може да се каже, че календарната 
и семейната обредност са раклата, в която са спастрени етническите опити на 
българина за отношенията му с Природата, които са семантично тъждествени 
на отношенията му вътре в социума. Обаче, тези опитности, календарни и 
семейни, са спастряни от две гледни точки - женска и мъжка. Тази гледна 
точка - женска или мъжка - в класическия фолклор, в класическата фолклорна 
календарна или семейна обредност се изразява чрез мито-поетични образи, 
чрез метафори, подредени в семиотични системи.
 От семиотична гледна точка, сиреч от гледна точка на образността 
може да се каже че календарната обредност е подредена по празниците на 
годишния кръговрат, по празниците на годишния аграрен календар. Подобно на 
микрокосмоса на българите и макрокосмосът  - отношението човек : Природа - 
са бисоциaлно определени, т. е. можем да говорим за календара от гледна точка 
на мъжа и на жената. Самият календар като абстракция е тъждественоповторяем 
на модела на света на класическия фолклорен българин. „Световната ос”, 
„дървото на живота” на аграрния календар е мислената линия, разделяща 
аграрната година, календарния кръг, на лято и зима. Тази ос е организирана 
от опозицията на празниците Димитровден : Гергьовден. От Димитровден 
до Гергьовден е зима, а от Гергьовден до Димитровден - лято. Семиотичните 
стойности на „зимата” или кодът, с чиято помощ могат да бъдат прочетени 
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тези стойности, са смислите на „женското”. А кодът, ключът, с който можем 
да отворим смислите на „лятото”, е „мъжкото”. Това опозиционно деление на 
годишния аграрен календар, годишния кръг на „зима” и на „лято” - досещате 
се, че това са мито-поетични образи, метафори, та тази опозиция интегрира и 
други абстрактни класификатори като биномите „изток : запад”, „живот : смърт”, 
„бяло : черно” и т. н. Тези семантеми или митологеми, тези мито-поетичности, 
тези метафори в семантичния хоризонт на българския класически фолклор 
могат да организират образи, подредени по биосоциален признак и могат 
да бъдат проследени на всички равнища на синкретичния фолклор, т. е. на 
обредността.
 Абстрактните класификатори, семантемите или митологемите, мито-
поетичните образи или метафорите от типа „зима : лято”, огледално, симетрично 
„разполовяват” календарния кръг на „зимни” и на „летни” обредни комплекси. 
В макрокосмичния хоризонт на класическия фолклорен българин 
календарният комплекс, наричан „зима”, можем да го прочетем, да го 
разберем като Времето преди сътворението на света. А  „лятото” като Времето, 
опазващо постигнатото от Сътворението. Зимата е времето на хтоничното, 
на Хаоса, на съзряването на нещата от света на живота, а лятото - на леещия 
се урожай, на опазващото урожая, на космоса. Зимата е женска стихия, а 
лятото - мъжка уравновесеност… Тази смисленост на образите за Зима и Лято 
ни подсказва, дава ни възможност да разберем какво е било за фолклорния 
българин умението за земеделие. Разбира се, земеделието, осъзнавано като 
космогоничен акт, като Сътворяване. Чрез подредбата на обредите като зимни 
и летни класическият фолклорен българин е лицедействал осъществяването 
на прехода от Хаос към Космос, от Природа към Култура, от зимно-хтонично 
към лятно-соларно състояние, а и обратното. Но това са състояния не само на 
макрокосмоса, а и на микрокосмоса, на социално-антропологичната общност 
и по-точно на биосоциалната общност, диференцирана по биосоциален 
белег - общностите на мъжете и на жените… просто защото двата свята са 
тъждествено повторяеми, но напомням, с обратен знак, чиято семантичност 
и определя означаващото на дейностите, на лицедействията като „мъжки” и 
„женски”.
 Можем да направим опит в относително самостойната подсистема, 
наричана зимна календарна обредност - цикълът от празници между 
Димитровден и Гергьовден, както и в летния цикъл от Гергьовден до 
Димитровден - да корелираме три типа подсистеми. Тези подсистеми 
организират обредни процеси, обредни цикли. Тези цикли са потребни на 
биосоциално-антропологичната общност, на етноса, защото чрез тези три 
типа обредност фолклорният индивид бива превръщан от индивид в личност. 
Триадата от обредни цикли всъщност подрежда живеенето на индивида 
от „дете” към „ергенство” и към „задомен”, към „мъж-стопанин”, или „дете” 
към „моминство” и към „жена-стопанка”. Чрез обредността, чрез циклите 
от обреди, през които преминава фолклорният човек, му бива предавана 
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ценностна етническа информация, бива подготвен да стане  „стопанин” или  
„стопанка”. Усвояването на тази информация - добре или зле, позволява на 
индивида  „да издържи изпита” за личност и като личност бива приеман от 
биосоциалната общност. Може да се каже, че участието на индивида в обредните 
процеси, лицедействието му, е тип обучение на уменията, на изкуствата, на 
майсторлъците на етноса. Чрез обредността, чрез участието - по-точно е да 
пиша чрез изпълнителското техне на индивида в обреда, чрез обредното му 
лицедейство, с натрупания си опит индивидът може да премине в друг статус – 
на стопанисващите, на онези, които могат да продължат рода.
 Аграрният обреден календар означава за социално-антропологичната 
общност обучение на ценности. Ценността се нарича плодородие. Като всяка 
ценност тя се изразява в нещото, което днес наричаме „стандарт на живеенето”. 
Стандартът на класическата фолклорна култура е плодородието. Обаче 
фолклорното плодородие е опаковано в християнското грехопадение. Как 
мислите се живее между „плодородие” и „грехопадение”?
 Както и да е.
 Един от начините е социокултурната функция на травестията, на 
преобличането. И да не забравяме, че в синкретичната фолклорна обредност 
това преобличане става на всички равнища на системата обред – и на макро- и 
на микро- , и в „небесата” и в „дома” на фолклорния българин. Преобличането 
става и в „Стария” и в „Новия” му завет. Преобличането става и с думане, и с 
музициране, и с кинетика, щом бива изпълнявана от гледна точка на „мъжа” 
или на „жената”. Строго погледнато, в класическия синкретичен обред още я 
няма маската, еманацията на травестията като отделила се, като „отчуждила” 
се от обредността, т. е. още няма маскарадни игри. Има я само функцията с 
амбивалентни семантични стойности, която тепърва ще се превърне в език 
на обучението на онези, на които им предстои да встъпят в брак. Встъпване 
в брак ще рече отварянето на хоризонтите на диалога между рода на мъжа и 
рода на жената, на онова взаимно опознаване на чуждия, което ще породи, 
вече в наши дни, проблематиката на джендъра.


