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ПРЕДГОВОР 

Наследство, изследователи, наследници 
Меглена Златкова 

Работата на паметта, преработването на колективния и 
индивидуалния спомен, конструирането на наследство и 
наследници се ускорява в моменти на промяна, на търсене на 
идентичност, на посока, на образи, чрез които ще припознаем 
себе си и ще се разграничим от другите. Практиките на 
наследяване, на приемане и отхвърляне на наследството, на 
валоризиране, на помнене, спомняне и забрава са колкото 
универсални, толкова и локални – чувствителни към 
глобалните измерения на света, но “вкоренени” в 
микрокосмоса на местната общност, на дома, на човека. Няма 
памет без общност, няма наследство без наследници, няма 
спомен без спомняне, няма разказ без слушатели. 
Предизвикателството пред изследователя етнолог, който се 
опитва да разбере една общност, е да открие, да проследи и да 
проучи как се случва спомнянето, осмислянето на настоящето 
и проектирането на бъдещето, особено в периоди на 
динамични промени, за да изведе механизмите на 
конструиране, заявяване, придаване на идентичност и 
осмисляне на нашето тук и сега. Тези практики на предаване и 
приемане на наследство, на спомняне и актуализиране на 
паметта са потърсени в село Аспарухово.  

Какво се случва, когато селото започне да се “движи”, кои 
са носителите и пазителите на паметта, какви са спомените, 
как се предава наследството и кои са наследниците? Кой 
наследява миналото, когато децата си “тръгнат” и как 
външните деца стават “наши”, приобщавани към местната 
общност чрез фолклорното наследство? Това са само някои от 
въпросите, които възникваха у мен, когато “слушах” разкази 
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за село Аспарухово. Моята първа задочна среща с него беше 
през 2009 година, когато Елеонора Николова, преподавател в 
Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски” – Варна ми разказа за решението за 
закриването на училището в селото. Тогава инициативата, към 
която тя ме направи съпричастна, беше свързана с опитите 
тази институция да бъде запазена, чрез обявяването на 
сградата за паметник на културата. Замислих се можем ли да 
запазим това, както и много други села в България, чрез 
подобни механизми на валоризация и превръщане в 
наследство, спомен, опора на паметта. Дали те могат да 
удържат общността цяла и жизнена като се “закрепи” местната 
памет към обект на материалното наследство и как местните 
хора ще намерят начин да проектират селото си в бъдещето? 
Един от възможните модели на конструиране на местно 
културно наследство е изява на локалното, което придобива 
своята стойност и ценност чрез националното – търсят се 
образи, които са максимално неконфликтни, какъвто е 
фолклорът, чрез които ще могат да се идентифицират голям 
брой хора и различни общности. При този процес на 
идентификация много често се избират универсалните образи 
– местни марки, природни ресурси и технологии, които обаче 
отдавна са загубили своите “традиционни” носители и сега се 
налага да се обучат наследниците в наследство. Кои са 
обучаемите и обучаващите наследници в село Аспарухово и 
как ресурсите на паметта се мобилизират, за да се 
препотвърди общностната идентичност, кои са носителите на 
знанието, кои са авторитетите, които предават спомена и каква 
е ролята на външните изследователи, какъв е статутът на 
писаната история – все въпроси, които етнолозите си задават 
при проучване на моменти на криза, на промяна, на динамична 
смяна на политическия, социалния и културния контекст. 

Когато една локална общност остане без своите деца, 
трябва да намери други механизми за предаване на 
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наследството и конструиране на памет и спомен. В годината 
на закриването на училището в село Аспарухово идват и 
първите малки изследователи, новите деца на селото от 
Хуманитарната гимназия в гр. Варна, които всяко лято вече 
пет години се завръщат и участват в проекта “Аспарухово – 
бъдеще за фолклорния свят”. От 2012 година, по покана на 
ръководителя Елеонора Николова, към тях се присъединиха и 
студенти по етнология от Пловдивския университет, с които 
имам честта и удоволствието да работя и благодарение на 
които аз за втори път задочно се “срещнах” със селото. 

Моята реална среща с Аспарухово и чéнгенци – неговите 
жители – беше през есента на 2013 година, заедно с Анелия 
Авджиева, Мария Славчева, Светослава Манчева и Свобода 
Стоева. В разговорите и срещите ни с хората, в читалището и в 
частните домове, в които бяхме канени, под различни форми 
се срещахме с “фолклорния свят”, вече конструиран от проф. 
Анчо Калоянов, изследовател на фолклорната култура на 
селото. Пред нас периодично се ре-актулизираше, от една 
страна, чудноватият свят на селището със старото име Чéнге, 
пазител на “Айтошкия” проход на Стара планина, от друга 
страна, разказът за това, че сегашните чèнгенци са 
наследниците на аспаруховите българи, които Карел Шкорпил 
открива в тази част на България. Всички наши събеседници ни 
разказваха за “автентичния фолклор”, който и досега се 
показва от певческата група по празници и различни 
фестивали и събори. Материалното наследство е представено 
чрез запазените няколко “стари камчийски къщи”, превърнати 
в етнографски комплекс, но постепенно трансформирани в 
къщи за гости, наречени “Овчага”1, чрез цветовете на старата 
чéнгенска носия, която е експонирана в музейната сбирка и в 
домовете на чéнгенци, и в която младите хора могат да се 
преоблекат и да се снимат. Нематериалното културно 
наследство е валоризирано и представено чрез  

1 Предполага се, че това е първото име на селището. 
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технологичното знание за плетене на царевична рогозка, което 
удържа връзката между поколенията чрез обучение и което 
можеш да отнесеш в дома си под формата на цвете или 
сувенир, както и чрез възстановеното празнуване на Еньовата 
буля и коледуването. 

Но част от наследството на селото е и споменът за 
движението, за преместването, за “идването” на язовира, за 
социалните трансформации, за екологичните промени в 
“новото” време. Интересно е как се преработват от 
колективната и индивидуалната памет тези важни за живота 
на местната общност събития и те се превръщат в спомени и 
разкази за “билото-там-и-преди”. Заливането на селото от 
язовир Цонево и преместването на ново място е един от 
времевите маркери в конструирането на историческия разказ 
за миналото. Но този разказ за близкото минало – времето на 
социализма – отново се преработва в годините след 1989 
година, когато живото и голямо село постепенно намалява, 
поради миграция на жителите му. “Идването” на язовира 
отключва и една друга паралелна линия на структуриране на  
новото “наше-тук-и-сега”, на повторното конструиране на 
социума, на мултиплицирането на Аспарухово в новото село, в 
с. Топола, Варненско, в Шумен, Варна и Бургас, в Англия, 
Германия и Испания, където са се разселили чéнгенци. 
Миграцията е една от причините и стимулите за 
реактуализиране на практиките на спомняне, на удържане на 
общността и на връзката с “родното”, със старото име, със 
старото село, за да се актуализира настоящата идентичност на 
настоящите наследници.  

Когато селото започне да се движи, когато дойде водата и 
скрие физическите следи, артефактите, които удържат 
пространствената идентичност и вкорененост в локуса, “ние” 
заселваме новото място като пренасяме модела на селищната 
култура, който обаче е трансформиран в новата среда. При 
първото ”пренасяне” на Аспарухово този модел на селищна 
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култура е описан и изучен, някои вещи са запазени, някои 
разкази са записани и той се реактулизира чрез различни 
практики на спомняне и празници. При последвалите 
движения на селото връзките с родното стават все по-
виртуални, ситуативни, символни. 

В настоящата книга е представен един специфичен поглед 
към практиките на предаване на наследство и памет от 
позицията на изследователите. Наблюденията на авторите не 
дават отговори за село Аспарухово, а по-скоро поставят 
въпроси за динамичните и интересни практики на 
конструиране и представяне на културно-историческото и 
фолклорното наследство на селото, на проектната култура, на 
препотвърждаване на идентичността, на визуалното и 
виртуалното представяне на наследството, на обучението на 
наследниците – местните и външните, на спомнянето, на 
предаването на знанието за “нашето”. 

Акцентът, който книгата предлага като поглед към 
практиките на предаване на памет и наследство в едно 
българско село в ситуация на социална и културна промяна, е 
проблематизирането на ролята на изследователя като един от 
външните актьори, които участват в това взаимодействие. 
Актуализирането на паметта и спомена именно чрез външните 
– децата и студентите – в ролята им на проучватели и 
обучаващи се е един от механизмите за осмисляне и 
оценностяване на настоящето. Знанието за фолклора, събрано 
и публикувано в книгата на Анчо Калоянов “Добър юнак с 
добра коня” (1986), има статут на опора на паметта и критерий 
за легитимиране на значимостта на жителите на селото пред 
другите. Знанието за селото, получено от младите 
изследователи, е представено във филми, в интернет сайтове, 
във виртуални разкази, в книги и видеоинтервюта и то се 
споделя и разпространява в новите медийни пространства.   

Спомнянето на спомена, наследяването на наследството, 
конструирането на традицията чрез реалните и виртуалните 
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наследници тук и сега е анализирано и представено в текста. 
Авторите ни дават възможни интерпретации за актуалното 
съществуване на микрокосмоса на едно българско село в 
Айтоския проход на Стара планина, на брега на язовир Цонево 
– село Аспарухово от началото на двадесет и първи век, като 
през цялото време удържат рефлексивността на изследователя, 
който, макар и външен за общността, е един от елементите на 
този космос. 
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Каква е същността на проекта „Аспарухово – 
бъдеще за фолклорния свят“ 

Елеонора Николова 

Това е петгодишен училищен проект на Национална 
гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски“ – Варна за лятна научна фолклорна експедиция. 
Тя се провежда ежегодно в красивото българско село 
Аспарухово, което се намира на 85 км от Варна, в подножието 
на Стара планина, на прохода между северната и южната ѝ 
част, означен от природния феномен Чудните скали. 

Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да 
опознаят българската фолклорна култура, като я изследват и 
потърсят начини, за да я съхранят. 

Идеята на проекта е да осмисли свободното лятно време на 
учениците. Стимулирайки творческата им инициативност и 
оползотворявайки научния им потенциал, да възпитава 
националното им самосъзнание и така да гарантира 
личностното им развитие. 

Чрез три вида дейности – научно-изследователски, 
етнографски и презентационни участниците в проекта се учат 
да работят на терен и да прилагат своите знания, като развиват 
редица свои умения: за общуване с възрастни и с връстници, 
за работа в разнороден и динамичен екип, за представяне на 
идеята и резултатите от научно изследване, за обвързването му 
с конкретни актуални проблеми и за ангажираност с бъдещето 
на културния свят и ценности. 

Атрактивни допълнителни дейности, развиващи 
личностната култура на участниците, са тренинги за 
комуникативни и презентационни умения, семинари по 
актуални проблеми на устойчивото развитие на съвременния 
свят и такива, свързани с особеностите на европейските 
държави, от които са чуждестранните доброволци, работещи 
по проекта, както и езикови практики, провеждани от тях. 
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В продължение на пет експедиционни дни учениците от 
НГХНИ живеят в селото и работят в екип, проучвайки на 
терен културата на Аспарухово. Те се срещат с местните хора, 
разговарят с тях и записват родовата им история. Опознават 
забележителностите на това място. Анализират с научната 
помощ на ръководителите-специалисти по фолклорна култура 
от гимназията и на студентите по етнология от Пловдивския 
университет събрания архив и изготвят различни видове 
презентации. 

Участниците овладяват на терен занаятчийски умения – 
тъкат рогозка от царевична шума и правят ръченик – кърпа за 
глава (елемент от народната носия), работят с местния 
грънчар, учат се да ходят за вода до извора с менци, с нея да 
месят хляб. Те разучават местните обичаи и ги 
възпроизвеждат. Обучават се да представят наученото в 
различни презентационни форми и пред разнородна 
аудитория: книжни издания, творчески фолклорни вечери, 
срещи-разговори, журналистически репортажи, филмови и 
снимкови презентации, които организират и показват пред 
чужденците лектори, пред своите съученици, преподаватели, 
родители, пред местната (аспаруховска) и варненската 
общественост. 

Каква е биографията на проекта 

Проектът за фолклорна експедиция в село Аспарухово, 
чийто автор съм аз, е създаден през 2007 година. 

Идеята за него се роди в резултат на две събития, свързани 
с личния ми опит от пряката ми преподавателска работа в 
Националната гимназия. Първото от тях е възможността да 
бъда съавтор на една от 20-те уникални за нашето училище 
учебни програми – тази по предмета Фолклор и митология. 
Това ми позволи да продължа и да приложа знанията си от 
научната област, с която се занимавах по време на следването 
си в Пловдивския университет, когато участвах в две 
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диалектоложки експедиции и в Международен семинар по 
културна антропология, свързани с дипломната ми работа. 
Личната ми ангажираност и прекият ми досег с българската 
фолклорна култура ме убедиха в нейната неповторима 
ценност.  

Втората причина, накарала ме да осъществя проекта, е 
проблемът с отродяването на младите хора, с който се 
сблъсках в часовете по фолклор и митология. Бях поразена от 
установения факт, че децата губят знанието за своето родно 
минало заради непълноценното си общуване с близките. 
Живеещи далеч от тях и без възможност да общуват 
ежедневно, децата нямат силната връзка на уважение към 
предците и към тяхното минало, защото не ги познават. 
Родителите, бабите и дядовците не им разказват родовата си 
история, защото самите те не я приемат за ценност, тъй като е 
свързана със селото, неосигурило им препитание и принудило 
ги да го напуснат. Възрастните възпитават градските деца 
така, че те да не обичат да им се припомня, че са потомци на 
хора от село. А училищните изследвания на родовите истории 
на учениците показват, че преселническите им родови съдби 
са изключително интересни. 
Виждайки как учениците започват да се гордеят, когато 
разберат за родовата си значимост и получавайки неведнъж 
благодарността на семействата им за това, че часовете по 
фолклор и митология възстановяват прекъснатата връзка 
между възрастни и деца, като дават възможност те да 
разговарят и чрез разказите си да успеят да предадат родовата 
памет за миналото, аз осъзнах, че само по този начин те 
взаимно си възвръщат самочувствието на значими хора и се 
убедих във важността на решението си да организирам 
допълнителна работа в тази посока. Тя трябваше да включва 
дейности, предвиждащи срещи с „фолклорните“ хора, чрез 
които у децата да се възстанови онова изгубено през 
последните десетилетия знание за родовите ценности, без 
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което е невъзможно самосъзнанието и себеуважението им. 
Представата им за значимостта на собствената им същност не 
можеше да се изгради без те да се приобщят към знанието за 
българската култура.  

Затова като основна цел на своя проект аз поставих 
преодоляването на проблема с отродяването на младите хора 
от националната култура и формирането у тях на активна 
ценностна позиция към българския свят, както и на мотивация 
за приемственост, съхранение и популяризиране на 
уникалността му. 

Важна негова допълнителна цел е научното изследване на 
фолклорната култура пълноценно да служи за обучението на 
учениците от всички профили в НГХНИ Варна - 
„Хуманитарен” (Български език и литература, История и 
цивилизации, Съвременни и чужди езици); „Изкуства” 
(Изобразително изкуство, Музика, Хореография). 

През 2007 година проектът се осъществи с активната 
подкрепа на директора на НГХНИ – госпожа Валентина 
Крачунова и бе финансиран от дирекция „Младежки дейности 
и спорт” към Община Варна. В него участваха 25 ученици 
хуманитаристи от 5 до 9 клас, изучаващи фолклор и 
митология и проявили активен интерес към предмета, които 
бяха подбрани за участие в първата едноседмична експедиция, 
проведена през юли. В края на октомври същата година в 
навечерието на Празника на народните будители се постави 
началото на представянето на работата по проекта пред 
учениците, родителите, преподавателите на НГХНИ и пред 
варненската общественост. На него традиционно присъстват и 
нашите информатори и домакини от Аспарухово.  

След прекъсване от 2010 година до сега проектът се 
провежда ежегодно и е финансиран от училищното 
настоятелство. Той се осъществява изцяло със средства на 
родителите. Тяхното безрезервно доверие расте и заедно с 
подкрепата на училищното ръководство бяха създадени две 
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експедиционни групи, чиито участници бяха 37. Обучението 
обхвана и част от местните деца, които бяха включени и в 
експедиционните дейности. 

През тези две първи години проектът имаше изключително 
силно въздействие не само върху участниците, но и сред 
местните хора. В резултат на това като негова мисия се открои 
активната ангажираност с разрешаването на проблемите в 
селото.  

Още през 2007 г. експедиционният екип разбра за проблема 
със затварянето на аспаруховското училище лично от 
директора му Мариана Неделчева и се ангажира с усилия за 
предотвратяването на това събитие. Организира и проведе 
пресконференция пред варненските медии с участието на 
директорите на НГХНИ и на аспаруховското училище с цел да 
се дискутира проблемът. Написа писма до Министерствата на 
образованието и на културата, както и до Община Дългопол с 
настояване да бъдат обмислени други възможности. След като 
получи отговор от министерствата, че решението на проблема 
зависи от общината, експедиционният екип организира 
съвместна среща на кмета на Община Дългопол с хората от 
Аспарухово на празника Лазаровден. Освен че участва заедно 
с местните деца във възпроизводството на празничните 
обичаи, екипът представи научената информация за ценността 
и уникалността на местната фолклорна култура и получи 
уверението на кмета, че училището ще остане отворено.  

Борбата на експедиционния екип за спасяването на 150-
годишното аспаруховско училище продължи с участие в 
националния кръг на олимпиадата по гражданско образование 
през 2008 г. в Бургас, където беше представен проблемът и 
резултатите от кампанията, която беше организирана в 
гимназията и сред родителите на учениците и чрез която беше 
заявена подкрепата на всички за съхраняване на местното 
училище. Беше издаден специален брой на училищния вестник 
„Профили”, посветен на проблема. Съвместно с 
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американските доброволци, участвали в проекта, бе създаден 
интернетфорум, чрез който се обсъждаше проблемът и се 
събраха мнения на хора от различни държави. 

Въпреки неуспеха на битката, която завърши със 
затварянето на аспаруховското училище през 2009 г., 
участниците в проекта формираха своя активна гражданска 
позиция, усвоиха верен социален модел на поведение и 
осъзнаха мисията на проекта за защита на автентичния 
български свят като универсална. 

Изключително полезна беше идеята на експедиционния 
екип да организира новогодишен търг на собствени рисунки 
през 2008 г. и със събраните средства да осигури двегодишна 
интернетвръзка в компютърната зала на местното читалище. 

Португалският доброволец-лектор Нарсизо Антунеш 
разказа за участието си в проекта и за Аспарухово в своя 
книга, която излезе от печат през 2013 година. Проектът е 
популяризиран с мой доклад и в изданието на Националната 
конференция „Хуманизъм и прагматизъм” през 2011 г., както 
и с ежегодни публикации в училищния Алманах на НГХНИ, 
на сайта на гимназията и на създадената през 2012 г. фейсбук 
страница. 

За да откроят и съхранят ценността на местната фолклорна 
култура участниците в експедицията създадоха две печатни 
издания с част от събрания архив и със своите впечатления от 
селото. Техните есета, представящи аспаруховската култура 
като част от Червената книга на фолклора, спечелиха три 
лауреатски награди на организирания през 2012 г. национален 
конкурс от ИЕФЕМ към БАН. 

Те изготвиха доклади с резултатите от 
научноизследователската си дейност в Аспарухово и 
спечелиха награди в V, VI и VII Национален исторически 
конкурс, организиран от Фондация „Ценности”. Заради 
отличното си представяне трима от участниците в 
експедиционния екип бяха поканени от фондацията и 
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работиха в международните исторически семинари в Брюксел 
през 2011 г., във Финландия и в Словения през 2013 г. 

Участваха в два национални конкурса с фоторазкази за 
Аспарухово през ноември 2013 г. Подготвиха две филмови 
презентации на уникалния свят в Аспарухово и представиха 
последната от тях на Международния фестивал на 
етнографския филм в София през ноември тази година. 
Предстои през декември да подготвят фотоизложба със 
снимки от Петата фолклорна експедиция за училищния музей 
и да представят работата ѝ пред учениците на НГХНИ. 

Какъв е смисълът на проекта в паметта на участващите 

Чрез проекта за мен и за учениците от Национална 
гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски” във Варна Аспарухово се превърна в съдбовно 
място, където се сбъдва най-смисленото ни житейско пътуване 
към истините за съществуването. 

„За всяка крачка напред по пътя към бъдещето е нужна и 
крачка назад към миналото. То е различният, забравен свят, 
но е единственият, който пази чудото на знанието – 
мъдростта и духовната сила на преживените трудности, на 
преодолените кръстопътища, на сбъднатите мечти. 
Аспарухово пази духа на фолклора и съхранява живи 
българските традиции. В това село всеки път отново започва 
нашето истинско житейско пътешествие. 

Ние, почти непознати помежду си, пристигаме в 
Аспарухово заинтригувани от възможността да опознаем 
онзи автентичен български свят, за който само сме чели в 
приказките и в учебниците по история. Когато потегляме със 
стария пътнически влак, който ни обещава дълго и вълнуващо 
истинско приключение, у нас се събуждат заедно с 
различните очаквания за експедицията и нетърпеливото ни 
желание да се срещнем с онези, които знаем, че ни очакват, 
защото ни обичат и всяко лято ни изпращат с думите: 
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„Какво ще правим сега без вас! Селото пак ще опустее... Да 
се върнете, чухте ли, деца, ще ви чакаме!” Пораснали и 
променени, Аспарухово всяко лято ни приютява в топлия дом 
на спомените. Той ни свързва, обединява ни и ни вдъхновява да 
продължим да търсим познанието, скрито в прашния сандък 
на миналото, за да съхраним чудесата му, които ни 
напомнят да бъдем истински.” 

Тези думи са началото на доклада за VI национален 
исторически конкурс, в който участниците в експедиционния 
проект представят значимостта му. Те са убедени в неговия 
важен житейски смисъл и са единодушни, че този проект не 
само сбъдва очакванията им, но и ги кара да се чувстват 
променени и щастливи. Опознали себе си и открили 
истинската си добра същност, те усещат гордостта и 
самочувствието, че са наследници на богата история и на 
уникална култура. Разбират, че са отговорни да я оценят и 
силни да я съхранят.  

„Научната експедиция в Аспарухово е повече житейска, 
защото ни накара да се вдъхновим и да усетим радост от 
настоящето. Тя ни сплотява и премахва като с магическа 
пръчица различията помежду ни, обединява ни не само в един 
екип, но и в семейство. Помага ни да открием сродни души. 
Подтиква ни да осъзнаем тези неща като важни. В 
Аспарухово откриваме всеки път нов, интересен свят, за 
който бяхме учили и чели, но не вярвахме, че още съществува. 
Там осъзнаваме, че историята може да е реалност и 
започваме неповторимото пътуване към себе си и своята 
истинска – човешка и българска – същност. Това знание ни 
дарява със силата да създаваме, да намираме, да сбъдваме 
доброто и красивото – да вървим напред. В Аспарухово 
разбираме, че всичко има смисъл, че бъдещето започва от 
спомените за миналото, че когато сме единни, сме най-силни. 
Откриваме, че можем да бъдем различни хора - по-добри, по-
щастливи, по-истински. Там ние живеем в българския Рай, 
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ние пътуваме в живота си” (мнения на участниците в 
експедицията). 
За да се сбъдне това житейско чудо за нас, са „виновни“ 
местните хора, които всяко лято доказват, че притежават 
древните умения на „дервентджии“ – пазачи на прохода, но не 
само на онзи в Стара планина, който са охранявали по време 
на османското присъствие, а на вечния – този на живото 
знание за миналото. Техният жив пример ни окрилява. 

„Най-голямото богатство на Аспарухово са хората му – 
те са безценни. Всички се познават, помагат си и сред тях не 
можеш никога да се изгубиш, вместо това винаги ще 
намериш онова, което търсиш. Ченгени са винаги 
дружелюбни и гостоприемни. Допуснаха ни в домовете си и 
ни позволиха да надникнем в сърцата им, споделиха своите 
съкровени спомени и житейски истории, отнесоха се с нас 
като със собствени деца, помогнаха ни да ги опознаем, 
обикнем и уважаваме. Те са успели да запазят знанието за 
историята и културата си въпреки превратностите и 
изпитанията, което им дава правото заслужено да се 
гордеят със селото си. Те са много силни хора с родолюбив 
дух – истински балканджии. Почтени и благородни са, 
защото разчитат на труда си, за да живеят достойно” (от 
доклад за VI национален исторически конкурс, Архив на 
научна експедиция, септември 2010 г.). 

Проектът е уникален, защото среща живата памет на 
местните хора от Аспарухово с готовите и избрали да ги 
наследят младежи:  

„Ако прекъснем връзката с българската жива памет за 
миналото, губим възможността да я опознаем... Затова 
всяко лято поемаме по пътя към паметните места на 
Аспарухово и решаваме да се борим, за да съхраним неговите 
копнежи за бъдеще. Следвайки пътеводната светлина в края 
на Тунелите (както местните хора наричат Чудните скали), 
ние не спираме с нашите смели крачки назад към миналото да 
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търсим живата вода на познанието. И нашето пътешествие 
не спира, защото е необятно и завладяващо желанието ни да 
се връщаме към този извор на чиста памет, съхранила 
вечната българска същност. 

Ние вярваме, че този извор няма да пресъхне, няма да се 
превърне в незнаен гроб, защото ние сме неговият паметник, 
готови да предадем познанието и паметта нататък през 
поколенията.”  
Това казаха участниците в проекта, когато чуха цитираните в 
книгата на проф. Анчо Калоянов за Аспарухово „Добър юнак с 
добра коня “ думи на една възрастна че́нгенка Гергина 
Вълчева: „Думам на внучката – баба ти е гроб без паметник, 
ако не запомниш нищо от мене!“ 

Вълнуващите и искрени думи на учениците за преживяното 
в Аспарухово ще продължават да ми напомнят, че проектът е 
важен, защото е проява на човешката ни отговорност към 
живата памет на децата ни, без която и нашето, и тяхното 
съществуване губи истинския си смисъл, защото ще е лишено 
от ценности. 
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УВОД 

Споменът за общото минало е един от механизмите, които 
формират усещане за общностна принадлежност. Социалният 
и културен контекст, в който той е изграден, са ключови за 
носителя на паметта, конструирана през спомените, носени от 
индивида или колектива. Индивидите, от своя страна, 
изграждат своята идентичност на базата както на различието 
спрямо „другия”, така и опирайки се на индивидуалната и 
колективната памет, която носят. За последната описана 
връзка говори и Жоел Кандо (Кандо 2001), според когото няма 
памет без идентичност и обратно, и те са неразривно свързани 
и се определят една от друга. Не тази връзка обаче ще бъде 
представена в настоящата монография. Тя по-скоро дискутира 
няколко различни гледни точки към един по-общ проблем, 
който засяга отношението към паметта и  наследството. 

Емпиричният материал, който ще бъде представен тук, е 
следствие от екипна работа на терен в село Аспарухово, 
община Дългопол. Изследователският екип на проект 
„Наследство и памет“2  се опита да открои няколко нива на 
анализ, фокусирани върху социални и културни процеси, в 
които участват местните и външни за общността хора като 
основни актьори в практиките на предаване и усвояване на 
наследство и памет. Проучването се осъществи през 2012 и 
2013 година, основно по време на провеждането на ученическа 
експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“3, но 
също така и при отсъствие на учениците в селото. Благодарим 
за подкрепата на доц. д-р Добринка Парушева – ръководител 

2 Проектът е финансиран от ФНИ, ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2013 г. Екипът с 
научен ръководител доц. д-р Добринка Парушева и консултант гл. ас. д-р Меглена 
Златкова включва: Анелия Авджиева, Светослава Манчева, Мария Славчева, Свобода 
Стоева. 
3 Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” 
– Варна осъществява пети училищен проект за научна експедиция „Аспарухово – 
бъдеще за фолклорния свят” с ръководител Елеонора Николова, който се провежда 
през летните месеци в селото от 2007 година насам. – Вж. текста на Ел. Николова на 
стр. 11.  
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на изследователския проект, на д-р Меглена Златкова, 
консултат по проекта, който неизменно ни помагаше при 
изпълнението му и особени благодарности към Елеонора 
Николова и екипа по изпълнението на училищния проект за 
възможността да станем част от случващото се в Аспарухово. 

Историко-политическата съдба на Аспарухово, а именно 
неговото преместване през 1970 година и построяването му на 
ново място поради изграждането на язовир Цонево, разделя 
спомените на респондентите за „старото” и „новото” село. 
Същевременно символното разделяне на „тогава”, т.е. 
погледът към миналото, изразява различни гледни точки към 
съществуването му. В единия случай споменът преминава 
през времето и изгражда едно хипотетично бъдеще: „Селото 
си беше история. Ако беше сега, щеше да бъде като 
Жеравна”4. Във втората линия на помнене се наблюдава 
насочеността към конкретен отминал период, спомен не 
толкова за селото, което е останало под водите на язовира, 
колкото за близкото минало, когато то е било оживено място, 
посещавано от чужденци. От друга гледна точка, 
историческата памет, изграждаща до голяма степен 
идентичността на жителите на село Аспарухово, се гради 
върху идеята за миналото като основание за колективна 
„гордост“ и инструмент за самоидентификация – много от 
респондентите предпочитат да назовават себе си „чéнгени” 
заради едно от старите имена на село Аспарухово – Чéнге 
(място на мъртви души)5.  

По време на теренната работа бяха осъществени срещи с 
представители както на институционалните легитимни 
институции в селото – в лицето на кмета и служителите в 
местното читалище, така и с жители на селото, които имат 

4 Информатор Д. А., Аспарухово, 2013. 
5„След това, като тръгнали турците да опожаряват Провадия (Овеч), става голям бой 
на това място, до мостовете, паднали много мъртви и турците нарекли това място 
джене, дженгле и така Че́нге” (П. М., Аспарухово, 2013). 
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различна социална роля в общността, и с децата – участници в 
училищния проект, като нашето внимание беше насочено 
предимно върху последните две описани групи. Присъствието 
на ученици от Хуманитарната гимназия, чиито интереси са 
насочени към фолклора и историята на селото и неговите 
жители, има пряко отражение върху взаимоотношението им с 
местните. Наблюденията на описаните по-горе процеси днес 
показват различни практики на предаване на знание, което е 
смятано за наследство.  

Според Жоел Кандо „никъде паметта не е толкова лъжлива, 
самоволна и капризна, както в сферата на традициите и 
нравите, където винаги се казва, че вече нищо не е както преди 
(...)” (Кандо 2001: 108). Така и що се отнася до фолклорното и 
културно наследство, според жителите на Аспарухово и 
участниците в училищния проект, вече „нищо не е както 
преди” и хората забравят „корените” и миналото си. Ето защо 
това минало и свързаното с него знание трябва да бъде 
съхранено чрез реконструирането и изпълнението на различни 
„възпоменателни” (по Кандо) практики. Това, което 
изследователският екип проследи по време на теренната 
работа, беше как писмената памет присъства в устната (т.е. 
„мъртвата” в „живата” памет)6 и как тя се предава на идните 
поколения – по какви критерии и чрез какви механизми и 
практики; коя памет се предава и кое знание или наследство се 
(ре)конструира. 

За да бъдат представени наблюдаваните практики за 
предаване и унаследяване на различни видове памет в село 
Аспарухово, е необходимо да се изясни употребата на 
термините памет и наследство в настоящия текст. Смисълът, 
който се влага в тези понятия, е различен и често спорен. 
Необходимо е да се уточни, че монографията не разисква 
историческите сведения на село Аспарухово, а обръща 

6 В смисъла, в който ги употребява Жоел Кандо в „Антропология на паметта”. Вж. 
Кандо 2001. 
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внимание на паметта и по-скоро акцентира върху 
антропологията на паметта, която „се интересува от 
културните модалности на паметта, т.е. от различните форми, 
в които могат да се въплътят индивидуалните и колективните 
представи за миналото” (Кандо 2001: 6). Вниманието е 
фокусирано особено върху практиките на предаване на 
знание7 и припомняне на „спомена”8. 

  Както твърди Пиер Нора (Нора 2004), паметта е проекция 
на миналото в настоящето, докато историята е относителна и 
съществува в миналото. Паметта е многолика, динамична и 
променяща се, така като се променят и поколенията, които я 
наследяват, тя е „множествена и размножена, колективна, 
плуралистична и индивидуализирана” (Нора 2004: 38). Тя не е 
константна. Основен акцент ще бъде поставен на колективната 
памет9, която ще бъде разбирана като  съвкупност от 
индивидуални памети10, които се споделят многократно в 
определена група и предизвикват емоционална реакция на 
съпреживяване и съпричастност у другите индивиди в групата. 

Наследството, от друга страна, ще бъде разглеждано като 
производно на паметта, като „идеологически орган на 
паметта”11 или като „символен капитал” (по Бурдийо), което 
изисква да се прави ясна разлика между два въпроса: как нещо 
може да бъде превърнато в наследство и чрез кои критерии 
може да бъде оценностявано. Подобно на паметта, 
наследството не може да бъде дефинирано като константа, а 
като явление с амбивалентна природа – едновременно 
осъзнато и неосъзнато, но служещо на паметта. Редно е да 

7 Знание, свързано с миналото и проектирано в настоящето с определени цели и 
нагласи. 
8 Личен или заимстван от писмен или друг източник. 
9 Пръв терминът „колективна памет“ въвежда и развива Морис Халбвакс (Халбвакс 
1996). 
10 В различните езици понятието памет се употребява и в множествено число и при 
превод на български на формата й в множествено се число се използва понятието 
памети. Затова и ние приемаме употребата на термина памет в множествено число в 
употребата на български език. 
11 Терминът е използван в Кандо 2001: 91; Лазова 2011: 133. 
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изясним и за какво наследство ще се говори в текста, а именно 
за културно-историческото и фолклорно наследство на 
чéнгенци. „Културно-историческото наследство е продукт от 
дейността на паметта, която с течение на времето и според 
твърде променливи критерии избира определени моменти от 
миналото, за да ги постави в категорията на наследството” 
(Кандо 2001: 91). Фолклорното наследство – това е наборът от 
ритуали и практики, които са се изпълнявали в миналото от 
местните и които се експлицират чрез различни 
„възпоменателни” практики. Тези видове наследство се 
възпроизвеждат на базата на писмени източници и устен 
наратив на местните, като в настоящето се преплитат и 
създават нови условия за приемственост. 

Съществуват съвременни практики за конструиране на и 
механизми за предаване на наследство. Това се случва в 
следствие на активизиране на местна памет и съзнание за 
колективна идентичност като резултат от намесата и 
влиянието на външни хора, които имат пряк интерес към тази 
памет, за чийто продукт се приема наследството. 

Методите, които са използвани по време на изследването, 
са теренно описание, наблюдение – пряко и косвено, 
интервюта – структурирани и полуструктурирани, аудио и 
видеозаснемане. Наблюденията по време на теренната работа 
бяха осъществени в продължение на две години, като между 
първото12 и второто посещение в село Аспарухово има голям 
отрязък от време, което позволи необходимото отдръпване от 
научния проблем, за да бъде направен задълбочен анализ и да 
се постигне рефлексивно отношение към изследваната тема. 

 Един от главните методи, използвани по време на 
изследването, е визуалното заснемане с цел документиране и 

12 Първото посещение на село Аспарухово беше осъществено при участието на екип 
от изследователи по време на Четвърта научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за 
фолклорния свят“ през 2012 година. Това се явява част от предпроектното проучване 
към настоящия научно-изследователски проект „Наследство и памет“.  
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провокиране на реакции у събеседниците13. Проведени бяха 
серия от видео-интервюта. Визуалните методи са 
целенасочено подбрани, тъй като същността на теренната 
работа позволява употребата им и се вписват в характера на 
дейностите, които бяха наблюдавани от изследователския 
екип и в които той взе участие. Това позволи добрата 
приемственост сред учениците и спомогна за подробното 
документиране на случващото се.  

При провеждането на срещи с местните хора методите бяха 
подбирани според ситуацията, като предимно бяха 
провеждани полуструктурирани интервюта. Този метод дава 
възможност да бъде проверено влиянието и отношението на 
местните към училищната експедиция в селото и към 
практиките на предаване и заучаване на местно наследство.  

Необходимо е да бъде направена една уговорка. 
Изследването не претендира за извеждането на модел на 
предаването и конструирането на наследство в 
съвременността, а по-скоро има за цел да покаже по какъв 
начин се случват тези процеси в една локална общност. 
Спецификата на терена е, че той е обусловен от периодичното 
присъствие на външни за общността, които се намесват и по 
свой начин моделират местното наследство като приемат 
локалната колективна памет като национално фолклорно 
наследство и го представят по интерактивен начин пред други 
външни за общността хора14. Тоест, настоящата монография 
има за цел да опише някои от съвременните практики на 
конструиране и предаване на колективна памет и фолклорно и 
културно-историческо наследство по примера на село 
Аспарухово. 

Монографията представя няколко линии на анализ, които 
обхващат цялостното изследователско поле. Първата част 

13 През 2013 г. пред участниците в експедицията беше прожектиран документален 
филм „Игра на етнология” от 2012 г., в който присъстват учениците от предходната 
IV-та научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”. 
14 Виж повече на стр. 11-20.   
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засяга идеята за създаване на памет и нейното (пре)предаване, 
конструиране и репрезентиране като вид наследство. Повдига 
въпросите: Кои са видовете памет? Как и защо се конструират 
механизми за припомняне и предаване на памет? Дискутирани 
са и паметта като условие за конструиране на наследство в 
съвременни условия и ролята на институциите при 
осъществяването на училищния проект, както и ролята на 
приложната етнология при работата с деца.  

Втората част на текста обръща внимание на емпиричния 
материал и се занимава с дискурс анализ на разказите на 
местните и учениците, събрани чрез аудио и видеозаснемане. 
Поставя акцент върху взаимодействието между писмена и 
устна памет, практиките за „припомняне“ и социалните и 
културни условия при предаване на памет; кога и как се 
активизира индивидуалнатта памет и какви са моделите на 
репрезентации. Проблематизира се ролята на изследователя, 
като чрез употребата на визуални методи се дискутира какви 
са техните предимства в контекста на теренната работа. 
Създаването на „визуална“ памет от учениците за селото, от 
изследователя за селото и за учениците, също е обект на 
анализ.  

Третата част на монографията поставя въпроса за 
„наследниците“ днес, кои са те и може ли да се говори за 
желани такива. „Обучение в наследство“ и ролята на 
училищната институция се разглеждат като резултат и 
влияние върху наблюдаваните процеси както в реалното, така 
и в он-лайн пространството. Следва се и линията свои – чужди 
в предаването на памет, както и влиянието на практиките за 
унаследяване. 
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I. Памет и наследство 
Анелия Авджиева 

Настоящата монография насочва вниманието към 
употребите на понятията памет и наследство в условията на 
нашето настояще. Те ще бъдат разгледани в ситуациите на 
конструирането и предаването им и ще бъдат концентрирани 
около едно конкретно селище в Източна България – село 
Аспарухово. Обект на изследване са както местните жители, 
така и придошлите „външни” за общността, които ще бъдат 
разглеждани като единен „организъм”15, около който се 
концентрират група от спомени, които са предадени чрез 
местните фолклорни и културни практики. Няма да се набляга 
на каузалността на събитията, а по скоро на тяхнoтo случване, 
повтаряемост и начините на (ре)презентиране в съвремието. 

Село Аспарухово се намира на 85 км. югозападно от град 
Варна, в подножието на Стара планина, непосредствено до 
Айтоския проход. То има интересна история, която се свързва 
с изместването на селището през 1970 г., поради 
построяването на язовир Цонево. В следствие на това, 
местните са принудени да разрушат домовете си и да ги 
построят на ново място, като за да се съхрани спомена за 
„старото” село, останало под водите на новопостроения от 
водите на р. Луда Камчия язовир, се извършва 
„митологизация”16 на представа за него. Смята се, че селището 
е създадено още през Средновековието, като са известни две 
негови по-стари имена – първото е Овчага, а второто Че́нге17, 

15 В смисъла на единен изследвателски обект – макар и две различни групи, те са 
обединени от представянето на практики, които са общи. 
16 Тази „митологизация” се извършва въз основа на устния наратив, който местните 
конструират на базата на техните спомени за селището под водите на язовира, както и 
на основа на историческите спомени, събрани от писмената и устната история, 
създавайки представата за вече „загубените” минало и обекти, които биха могли да 
очертаят „светло бъдеще” и развитие за местните жители. 
17 „Най-старото име на селото е Овчага. За пръв път се споменава от византийския 
летописец Мануил Фил, който възпява подвизите на военноначалника Михаил Глава в 
похода му срещу цар Ивайло - Овчага е крепост, която през 1277 - 1279 г. се е 
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като местните жители преповтярят това становище18. 
Преименуването му на Аспарухово се извършва по 
предложение на чешкия археолог Карел Шкорпил през 1934 г., 
според когото местните имат силна прилика – „смугли“ са, 
„тънконоги“ и „скулести“ – с „Аспаруховите“19 българи. 
Аспаруховци (или че́нгенци) се самоидентифицират както 
чрез историческите данни за селото, така и чрез фолклорното 
и културно наследство, които те са наследили и които 
предават през поколенията. Това наследство е изградено като 
знак за гордост на местните, а споменът за миналото, имащо 
национални щрихи, поражда активирането на различни видове 
памет, които поддържат локалната идентичност. Днес в 
Аспарухово се развива селски туризъм, основаващ се на 
културно-историческото минало на селото и на неговото 
географско местоположение20. 

През 2007 г. селото става обект на интерес от страна на 
ученици в резултат на осъществяването на училищен проект 
на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски” – Варна със заглавие Научна 
експедицция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят” и 
ръководител Елеонора Николова21. Еспедицията се провежда 
успешно вече пета година22, като залага на интеркултурния 
диалог, осъществяван в условията на реконструиране и 

сражавала на страната на народния вожд. През 1388 година през прохода минават 
войските на Али паша; според предания сред местните турци в местността Орехово е 
станала голяма битка, в която паднали много нашественици, и оттогава мястото е 
наричано “джанери”, т.е. място на мъртви души. От “дженк”, което значи бой и битка, 
идва второто име на селото – Ченге.” (Калоянов 1986: 5) 
18 Настоящият кмет на Аспарухово говори за създаването му, отпращайки към един 
исторически преглед на съществуването му – вж. късометражен филм „Частици 
спомен”. 
19 Вж. Калоянов 1986. 
20 Селото се намира до природния феномен Чудните скали и в непосредствена близост 
до планина и воден източник – условия за развитие на културен, планински и еко 
туризъм.  
21 Елеонора Николова е учител по Фолклор и митология в НГХНИ „Константин 
Преславски” – Варна. 
22 Само през 2010 г. не е осъществен. 
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репрезентиране на локална памет и наследство и прилаган в 
по-голям национален мащаб (става въпрос за „българската 
фолклорна култура”23, чиито фолклорни елементи също биват 
преплетени в условията на изпълнението му). Участниците са 
ученици предимно на възраст от 12 до 15 години, като по 
традиция има и чужденец-доброволец, който се включва в 
дейностите, както и гост-лектори, които допринасят за 
изпълнението на една от целите на проекта, а именно, 
преодоляването на „(...) проблема за отродяването на младите 
хора от тяхното минало, от тяхната същност. Много силно 
впечатление прави как децата все по-рядко и по-рядко 
разговарят с родителите си, как не общуват със своите баби и 
дядовци, как не знаят абсолютно нищо за себе си, за своя род 
(...)”24, тоест със забравянето на спомена за миналото от 
младите поколения и „размиването” на връзката между 
поколенията, което трябва да бъде предотвратено. 

Социокултурните процеси в една общност изискват 
активиране на различни практики и мерки за „справяне“ в 
ситуации, в които е „застрашена” цялостта ѝ. Така 
наследството и продължението на една „традиция“ се оказват 
важни за съвременното изграждане на локална идентичност. В 
началото на XXI век се развиват процеси, които имат пряко 
отражение върху различните сфери на живот на индивидите. 
Бумът на информационните технологии, възможността за 
съхранението на голямо количество данни, отнасящи се до 
разннобразните форми на обществения и културен живот, 
възможностите за „нови” форми на комуникация, са условия, 
които благоприятстват съчетаването и реконструирането на 
различни практики за предаване на знание, умение и ценности 
в отделните групи, обединени по различни признаци – 
етнически, религиозни, културни, професионални, 
политически и т.н. Така елементи от културата като фолклора, 

23 Вж. Стр. 11. 
24 Ел. Николова, Аспарухово, 2012. 
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изместен, в известна степен „забравен” десетилетия преди 
това25 и предаван и съхраняван чрез различни 
институционализирани26 и граждански инициирани 
практики27, все повече намират място в стратегиите и 
механизмите за съхранение на местна памет и икономически 
растеж на съответния регион. Пример е училищната 
експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“. 

Фолклорното наследство на Аспарухово е описано от проф. 
Анчо Калоянов (Калоянов 1986) в книгата „Добър юнак с 
добра коня”28, която ще бъде обект на подробен анализ в 
следващите глави. Интерес за изследването, наред с 
практиките на предване на памет и наследство, представлява и 
фактът как един писмен източник присъства в устния наратив 
за миналото на местните жители и по какъв начин става 
неговата легитимация като достоверен от общността. Според 
Жоел Кандо, „В някои случаи писменото слово е способно да 
съживи колективната памет, подобно на случая, когато 
историческите трудове на някои местни ерудити върху 
историята на селището им, се разпространяват сред жителите 
му и стимулират устната традиция – феномен, наблюдаван в 
селата Мино и Алош. Изкуствено запазени следи дори могат 
да се послужат като извор, подхранващ историческите 

25 „Старите обичаи започват да се разклащат“ казва Иван Шишманов преди повече от 
век (Шишманов 1889: 3). Още в края на XIX и през XX век българските фолклористи 
започват активно да събират и систематизират фолклорното наследство с цел 
неговото съхранение и опазване – проф. Ив. Шишманов, М. Арнаудов, Д. Маринов, К. 
Шапкарев, Ал. Теодоров-Балан, Цв. Романска, Ив. Хаджийски, Хр. Вакарелски и др.  
Днес различни световни организации, като ЮНЕСКО например, са насочени към 
опазването на културното материално и нематериално наследство.  
26 Например създаването на хоровите оркестри и танцови трупи за народни песни и 
танци: ансамбъл „Тракия”, ансамбъл „Филип Кутев”, „Мистерията на българските 
гласове” и др.; политиките на ЮНЕСКО и създадените регистри за материално и 
нематериално културно наследство и пр. 
27 Например появата на различни програми, финансиращи инициативи, насочени към 
опазването на фолклорното и културно наследство като програмата „Живо 
наследство” към ФРГИ и др. 
28 Проф. Анчо Калоянов е фолклорист. Още от младини той е свързван със селото и е 
автор на различни книги, които разкриват части от аспаруховската култура и фолклор. 

31 
 

                                                           

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0


 
 
фикции, породени от миналото, при което думата 
„засвидетелствуване” обозначава не само архиврането им, но и 
специфичната форма, която получават” (Кандо 2001: 48-49). В 
случая, писменото слово не е дело на „вътрешен” за 
общността, а на „външен” за нея човек, но то е легитимирано и 
реконструирано и от местните, и от „чуждите” (учениците), 
които си служат с него за постигането на различни цели. 
Обект на интерес за екипа представляваше и летописната 
книга на Аспарухово, която ще бъде подложена на контент 
анализ в II част Памет и визуални репрезентации. 

За връзката между понятията 

Един не само дискусионен, но и структурен въпрос 
възниква около това дали наследството е производно на 
паметта или обратното – паметта се създава от наследството. В 
постмодерността наследството все повече започва да се 
комодифицира и да бъде използвано като ресурс за печелене 
на пари: „(...) от позитивна гледна точка, наследството е 
разбирано като „култура и пейзаж, за които се грижи 
общността” и „се предават в бъдещето, за да служат на 
нуждата на хората от чувство за идентичност и 
принадлежност”, негативно погледнато обаче, наследството се 
счита за равностойно на „индустрия за наследство”, която се е 
превърнала в „синоним на манипулация (и дори изобретяване) 
и експлоатация на миналото с комерсиална цел” (Loulanski 
2006: 210)29. Ето защо то е усвоено и в голяма степен 
използвано от държавните и граждански структури и 
неправителствения сектор като ресурс за икономическо 
развитие, или в символен план за идеологическо осмисляне и 

29 „… one on the positive side, heritage is understood as ”culture and landscape that are 
cared for by the community” and “passed for the future to serve people’s need for a sense of 
identity and belonging;”, however, on the negative side, heritage is considered equal to the 
“heritage industry”, which has become “synonymous with the manipulation (or even 
invention) and exploitation of the past for commercial ends.” Превод от английски А. 
Авджиева. 
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повишаване на чувството за национализъм и принадлежност 
на индивида към определена общност. „Споменът за едно 
наследство” – било то културно-историческо или фолклорно, с 
неговите производни материални артефакти и нематериално 
знание, бива преекспониран и премоделиран по удобен за 
използващите го начин. Така то започва да губи старата си 
стойност и ценност за хората, като му се предават нови 
значения, които е възможно да съберат група от индивидуални 
спомени – условие за конструиране на нова колективна памет 
с нови стойностни измерения.  

Но изхождайки от позицията на Пиер Нора (Нора 2004), че 
паметта никога не е една и съща, не е константа и бива 
променяна в различните исторически, икономически, 
културни, религиозни, социални и т.н. усовия на 
съществуването й, може да бъде заключено, че наследството 
продължава да бъде производно на паметта, като подобно на 
нея запазва динамичността на съществуването си. То подлежи 
на промяна от „потребителите” му – така претенциите за 
„автентичност” на дадена практика или артефакт биват 
поставяни под въпрос – кое наследство е „автентично” и има 
ли такова? Думата „автентично” беше използвана многократно 
както от местните, така и от външните, в лицето на 
участниците в училищния проект: „Ами интересуват се от 
обичаите, едновремешни обичаи, така да го кажем, разказват 
им по-възрастните че́нгенки, те им разказват как е било, как са 
запомнили те от родителите си, искат децата да разберат бита 
и въобще условията. Всъщност интересуват се от 
автентичното.”30 Вероятно използващите тази дума влагат в 
нея смисъла на съхранени отминали действия и стари 
материални обекти, свързани с традицията за съответния 
регион, които са максимално близо до описаните в писмените 
източници сведения, тъй като те са считани за удостоверяващи 
статута им на „автентични”. Употребата на това понятие е 

30 Ив. Хр. – кмет, Аспарухво, 2013. 
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спорна, но няма да бъде дискутирана в текста от гледна точка 
на нейната правдоподобност или не, тъй като това заслужава 
отделно изследване. 

Резултатите и изводите, които ще бъдат представени в 
следващите глави, са следствие от двугодишна работа. Тя 
започна през 2012 г. с участието на изследователския екип в 
училищния проект като гост-лектори31. Следствие от 
първоначалния престой през тази година, който всъщност е и 
нашето предпроектно изследване по темата, е извеждането на 
наследството като инструмент за наблюдение на съвременните  
практики и механизми за неговото предаване, което беше 
акцентът ни във второто теренно проучване през 2013 г. Чрез 
наследството са наблюдавани и практиките и механизмите за 
(ре)конструиране и поддържане на колективна памет, която се 
разширява от включването на проектната памет. За нас беше 
интересно наблюдението на това как се добавят нови форми 
на „митологизиране” на спомена, породени от интереса на 
„чуждите”, „външните” към местните фолклорни и културни 
традиции. Динамичната природа на разбирането на местните 
хора за наследство и памет беше „вкоренена” в различни 
„ритуални” действия, които са обусловени от модернизацията 
на XXI век и експонирани чрез преплитането на писмено и 
устно, физическо и виртуално, за да могат да бъдат 
„съживени” и предадени в бъдещето.   

Колективна, индивидуална и проектна памет 

Жоел Кандо споделя становището на Жак Гуди, че има две 
форми на спомняне. Първата е механична, минава през 
обучението чрез повтаряне и предполага наличието на 

31 През 2012 г. участие в проекта взеха Светослава Манчева, Свобода Стоева, Анелия 
Авджиева, Зорница Пранджева – магистри по Етнология и Мария Славчева – 
бакалвър по Етнология в ПУ „Паисий Хилендарски. През 2013 г. Зорница Пранджева 
не е част от екипа на проекта. Работата ни като обучители през 2012 година е 
представена в Авджиева 2013, Манчева 2013, Стоева 2013, Слачева 2013 и Пранджева 
2013 в сборника “След следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 
години Етнология в Пловдивския университет”, 2013, (под печат). 
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писмено установен модел, който в известен смисъл спъва и 
задържа процеса на запаметяване, осъждайки го на почти 
абсолютна вярност. Втората е генеративна или конструктивна 
и се развива изключително на базата на словото и по такъв 
начин позволява по-голяма свобода на възпроизводство, 
доближаващо се до интрепретацията, което може да се 
установи във всички обичайни места на социален контакт, 
където протича словесен обмен: кръжоци, кафенета, площади 
и т.н.32 

Според Халбвакс (Халбвакс 1996), помнят само 
индивидите и паметта е колективна, защото индивидите, които 
принадлежат към даден колектив, могат да си спомнят и да 
съхраняват в паметта си каквото и да било само благодарение 
на неща, които те са научили и усвоили от другите в 
общуването и взаимодействието с тях. В този смисъл 
Халбвакс говори за „социалната рамка на паметта”. 
Индивидуалната памет представлява уникална свързаност 
между различните потоци на памет, които се обуславят от 
рамките, задавани от различни групи, към които принадлежи 
индивидът. Кандо описва, че според Халбвакс индивидуалната 
памет е „гледна точка върху колективната памет”, 
възприемана като комбинация от социални по своята природа 
явления” (Кандо 2001: 91). 

Според Ян Асман, „Колективите не „притежават” памет, но 
те определят паметта на своите членове. Дори личните 
спомени възникват само чрез комуникация и интеракция в 
рамките на социалните групи. Ние си спомняме не само онова, 
което сме научили за другите, но и онова, което другите са ни 
разказали или потвърдили като съществено или 
несъществено” (Асман 1997: 34). Асман смята, че 
индивидуалната памет е уникална за всеки индивид, а 
помненето намира своите основи както във физическия 
смисъл, отнасящ се до функцията на човешкия мозък, така в 

32 Вж. Кандо 2001. 
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менталния смисъл, препращащ към това, че индивидът 
определя съществуването си в зависмост от социалните рамки 
на групите, към които принадлежи. Според него, за да има 
памет, трябва да има постоянна комуникация, която да я 
подхранва: „Индивидуалната памет в отделната личност се 
изгражда въз основа на нейното участие в комуникативните 
процеси” (Асман 1997: 35). И още: „Паметта живее и се 
съхранява в комуникацията (...)” (Асман 1997: 35). 

Говорейки за индивидуална и колективна памет трябва да 
поставим и въпроса по какъв начин се разглежда индивидът: 
като отделен независим субект или като част от някаква 
група? Изхождайки от този въпрос, можем да мислим в посока 
на спомените, които носи той – с каква социална значимост и 
в какъв социален контекст са поставени те. Ако разглеждаме 
индивида като отделен независим субект, то спомените, които 
той ще съхранява ще имат еднозначен смисъл, разбиран само 
от индивида, и ще говорим за неговата индивидуална памет, 
набора от спомени от лични преживявания (тук няма да 
разискваме дали това са случки, тоест действия, или 
придобити знания). Ако обаче споменът на индивида съвпада 
със спомените на друг индивид, което неминуемо се случва, 
тъй като човекът е „социално животно”33, тоест съществува 
заедно със групата, а не отделно от нея, то помненето се 
превръща в колективно действие, обособено от съответната 
група, в която индивидите имат еднакви или по-точно сходни 
спомени. Така теорията на Халбвакс, че паметта е обусловена 
от „социалната рамка”, и тази на Асман, че паметта е жива 
само в комуникацията, намират своето приложение и в този 
случай говорим за колективна памет. В настоящата книга ние 
разбираме колективната памет като съвкупност от 
индивидуални памети, които се споделят многократно в 
определена група и предизвикват емоционална реакция на 

33 Това понятие, въведено от Аристотел, е широко дискутирано в социалната 
психология. Вж. Арънсън 2009. 
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съпреживяване и съпричастност у другите индивиди в групата. 
Индивидуалната памет пък можем да определим като 
спомените, които един индивид носи, които са свързани с 
неговите лични преживявания и усвоеното знание от 
материални обекти и артефакти. 

Важно е да се подчертае, че паметта сама по себе си никога 
не е еднозначна – тя не може да бъде разглеждана като 
единствена и универсална в смисъла на нейното представяне, 
т.е. тя постоянно се преизгражда и преформулира от нейните 
носители и начините на нейното презентиране също биват 
променяни според съвременните условия. Променливата ѝ 
природа се определя и от различието в помненето – индивидът 
не запаметява целия спомен, тоест не го възпроизвежда 
дословно, което се дължи на функцията на мозъка34. Мозъкът 
съхранява спомена като обобщава, съкращава и извлича 
конкретни елементи от него. Природата на спомена се 
определя и от различния контекст в условията на неговото 
предаване и различните поколения, които го реконструират, 
като го моделират според собствените се нагласи. Тоест 
колективната памет освен, че се свързва с индивидуалната и се 
определя от социалната рамка на групата, се преизгражда 
непрестанно в зависимост от икономическите, политически, 
културни и пр. процеси, които протичат във времето на 
предаването ѝ. С други думи, тя е обусловена времево. 

Освен очертаните по-горе видове памет, обект на 
изследване в настоящата монография, вниманието на екипа 
беше привлечено и от формирането на  колективна памет в 
рамките на даден проект, в случая, резултат от училищния 
проект „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”. Паметта 
на проекта, наричана по-долу и „проектна памет”, се формира 
на база на общи преживявания, основаващи се на споделената 
емоция, като социалната рамка, в която бива създадена, се 
обуславя от параметрите на съответния проект и областта, в 

34 Повече за тази страна на разглеждане на паметта вж. Кандо 2001. 
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която намира приложение той. Не става въпрос за проектната 
памет, схващана в информационен и софтуерен смисъл35, а за 
спомнянето, което се извършва в следствие на различни 
инициативи, насочени към социално, културно, религиозно, 
икономическо и т.н. развитие на индивидите – преки или 
косвени участници в тях.  

Спомнянето в конкретния училищен проект в Аспарухово 
се създава чрез „възпоменателни”36 практики, които 
учениците възстановяват на база на разказите на местните 
хора и писмените източници, които дават информация за 
различните дейности, свързани с локалните фолклорни и 
културни традиции, примесвайки ги с елементи от 
„българския фолкор”. Спомнянето за проекта се осъществява 
на база на личното преживяване на индивидите-участници под 
формата на „игра”37 в рамките на социалните условия на 
(ре)презентиране на културно и фолклорно наследство на 
че́нгенци. Тоест механизмът на изграждане на спомена е 
свързан с предаването на знание по две линии: „жива” (устна) 
памет – участници и „мъртва” (писмена) памет – участници, 
които ще бъдат подробно анализирани по-нататък.  

Приложна етнология и „проектна памет” 

В съвремието, за да бъде защитена една теория, е добре 
нейните опори да бъдат обвързани с практиката или 
приложимостта на теорията във всекидневните или в 
празнични практики. Кому би било нужно иначе това знание? 

35 Проектна памет е понятие използвано в информационните техногии за означаване 
на груповата памет на различни проекти за софтуерно развитие и усъвършенстване. 
Проектна памет се среща предимно в този смисъл, като не са известни задълбочени 
разработки и проучвания на изследователи от дисциплините по антропология, 
социология и науките за култура, които да разискват този тип колективна памет, 
развиваща се масово в края на XX и началото на XXI век, заедно с проектната 
култура.  
36 Терминът е използван от Жоел Кандо (Кандо 2001). Това са организираните 
ритуали и събития, които имат за цел да съхранят местните традиции и култура чрез 
поддържането на спомена за тях. 
37 Играта е разбирана в смисъла, употребяван от Йохан Хьойзинха (Хьойзинха 2000). 
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Прилагането на теоретичното знание в конкретна област 
изисква не само добра подготвеност, но и умение за адекватно 
реагиране в различните роли, които етнологът приема, 
поставени в конкретни житейски ситуации, както и 
изследователски казуси. Етнологията, като практическа и 
теоретична дисциплина за разбирането на човека, 
особеностите на културата, която той носи, социалните му 
черти и представянето им, благоприятства възможността за 
поставянето на „младия” етнолог (а може би и не само 
„младия”) в условия на инкорпориране на различни практики 
в определени контекстуални ситуации с различни цели. Тези 
поставени цели могат да бъдат насочени в повече от едно 
полета на действие на различни нива: институционални, 
обществени, културни, социални, икономически, здравни и 
т.н. Това обхваща различни аспекти от живота на съвременния 
човек. Поставянето на индивида и социума в повече от една, 
различаващи се ситуации, съдържа в себе си възможността за 
възникването на различни проблеми, които могат да засягат 
неговото съществуване и себеопределяне и да се отразяват 
пряко или косвено на функционирането на социалния апарат, 
който задвижва общността или обществото. 

Ето защо научните дисциплини започват своето динамично 
развитие в усъвършенстване на предмета си на дейност. Този 
процес е започнал преди деситилетия38, като не малко 
изследователи и практици антрополози, етнолози и социолози 
подчертават важността на приложимостта на проведените 
изследвания и ресурса от събрани знания, които всеки експерт 
в дадена област притежава. Разбира се, експертното знание 
може да се концентрира в една или повече тематични области 
от набора от информация, събрана в следствие на 
дългогодишни изследвания на многобройни изследователи. 

38 Вж. Бурдийо, Вакан 1993; Рикьор 2000; Гийърц 2000; Леви-Строс 1995; Mead, 
Chapple, and Brown 1949; Society for Applied Anthropology: Human Organization journal; 
Van Willingen 2002 и др. 
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Поставеният тук акцент е върху приложната етнология или 
етнологията в действие в работата с деца в специфичните 
условия на проектната култура39, която вече е обхванала 
втората модерност (по Мишел Фуко и Улрих Бек). Всъщност, 
изводите са извлечени от проучване, което е „изследователски 
проект” в училищен проект, което е интересна линия, по която 
може да се проследи и опише до каква степен изследователят 
се е превърнал в „проектант”, не в смисъла на „строител”, 
който сътворява и показва как трябва да бъде, а на 
„проектант”, който да покаже един възможен път, по който 
етнологът може да тръгне. 

Прилагането на етноложкото знание може да бъде 
осъществено както на високо държавно, институционално 
ниво, така и в неправителствения сектор и във всички малки 
производни дейности, включващи се в мрежата на модерното 
проектиране. Приложната етнология е насочена към работата 
на изследователя извън рамката на университетската и научна 
общност и включването ѝ в разнообразни сфери от 
обществения и културен живот. Така дисциплината излиза от 
своя „пашкул”, разширявайки функционалността си. 
„Етнологията не трябва да се развива и „живее” само в 
университетската общност, тя трябва да бъде споделена и 
съпреживяна. А децата са най-подходящата група, където това 
може да бъде изпълнено” (Авджиева 2013). 

Проектната култура включва в себе си разнообразни 
приложни практики, които влияят по различен начин на 
обществото, но се стремят към неговото развитие и 
облагородяване. Често пъти използваните за постигане на това 
способи са инкорпорирани в дейности, които валоризират 
ценности, дефинират идентичността на индивидите, 
изкривявайки техния смисъл и значение за общността. Така се 

39 Тази част се основава на идеи, развити в статията „Приложната етнология в 
работата с деца”, засягаща ролята на етнолога в проектната дейност и 
взаимодействието му с деца и тяхното обучение. Вж. Авджиева 2012. 
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случва наследството и спомените да бъдат превърнати в 
инструменти, които са (ре)конструирани по удобен за нуждите 
на съответния проект начин. Не са редки случаите, в които 
подобни проекти стимулират местното развитие, възраждайки 
елементи от местната култура и превръщайки ги в ресурс за 
местно развитие40. Проектът на Хуманираната гимназия във 
Варна намира изпълнението на своята цел в използването на 
методите за неформално образование, които обаче са 
институционално обусловени, поради обвързаността с 
държавното училище. Освен това, той си служи в голяма част 
с методите на етноложкото знание, които са вплетени в 
мрежата от социални взаимодействия, протичащи по време на 
неговото изпълнение, както и на представянето на 
постигнатите резултати сред варненската общественост, а и не 
само сред нея. Тук именно се появява етнологът, който бива 
пряко ангажиран с целите и дейностите в проекта, които са 
насочени към личното развитие и себеутвърждаване на 
учениците – участници. 

Включването на етнолози-специалисти в изпълнението на 
проекта, в лицето на настоящия изследователски екип, породи 
поставянето на въпроси, свързани не само с ангажираността на 
изследователя, но и с неговата роля на влияещ върху 
протичащите процеси, следствие от общуването на децата с 
местните, както и на това помежду им. Как „етнологът в 
действие” влияе на терена, на който освен, че се провежда 
изследване, е и терен, върху който изследователят прилага 
усвоеното знание в синхрон с целите на съответния проект? 
Дали неговото влияние върху мненията на участниците в 
различните ситуации може да бъде разглеждано като 
„опасност” за научността на диспциплината, която представя 
или това е неосъзнато действие от негова страна, което 
допринася за равитието на общността? Дали именно това 
негово участие не осмисля ролята на етнологията и функцията, 

40 Вж. Локалното наследство – ресурс за местно развитие 2012. 
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която тя би могла да има както за професионалното развитие 
на специалиста, така и за личното и за развитието на тези, 
върху които той прилага и предава знанията си? Все въпроси, 
на които скоро трябва да бъдат намерени по възможност най-
ясни отговори. 
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II. Механизми за конструиране на памет и наследство 

Светослава Манчева 

Паметта и активното припомняне са резултат от 
определени условия за взаимодействие в културен и социален 
план. Участието на хората в този процес предизвиква спомени, 
които са зависими от социалните и културните рамки на 
времето. Често този процес на припомняне е в следствие на 
нуждата от (пре)разказване на дадено знание и предаването му 
на събеседника чрез оценностяване. На въпросите кога и как 
се пробужда подобна нужда от спомняне и как могат да бъдат 
обяснени  причините за това, може да се търси отговор в 
начините за реконструиране на паметта и предаването ѝ като 
наследство. 

В село Аспарухово се наблюдава „традиция“ на 
пресъздаване и заучаване на местно знание и наследство от 
учениците от град Варна. Те „чуват“ и „записват“ спомени на 
жителите на селото чрез практики за припомняне на местните 
и на „своите“ в групата. Тези начини за активизиране на памет 
са обусловени от някои вече конструирани форми на 
съществуване на паметта и на „значещи“ моменти от 
съществуването на местната общност. 

Настоящата глава се занимава с начините на 
(въз)произвеждане на памет като пример за конструирането на 
такава като използва дискурс анализ на емпиричен материал. 
Направен е опит да се проследят начините на говорене за и 
създаване на памет от и за местните жители. Линията на 
съществуване на писмена и устна памет е разгледана чрез 
анализ на широка база от аудио и визуални данни. Причина за 
припомнянето и създаването на „актуална“41 история от 
местните е присъствието на „външните“, т.е. на учениците от 
Хуманитарната гимназия в качеството им на изследователи и 

41 Историята, която се създава в момента на говоренето и има пряко отношение към 
съвремието. 
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тяхната среща с хората от село Аспарухово. 
Авторефлексивният поглед помага на твърдението, че 
присъствието на изследователи – етнолози по време на 
наблюдаваните събития оказва влияние върху 
(пре)разказването на истории и конструирането на спомени на 
респондентите. Това служи за обективното представяне на 
настоящия анализ с оглед на използваните методи на терен. 

Разказ и памет 

Основавайки се на Роджър Шанк, Жоел Кандо твърди, че 
„разказването на една история не е просто повторение, а 
същински акт на сътворение (…)“ (Кандо 2001: 104). 
Местните жители на Аспарухово са „предизвикани“ да 
(пре)разказват свои42 истории, чрез които да представят 
локалното знание. Това се случва в присъствието на хора, 
които имат задачата и желанието да чуят и запаметят това 
знание. Учениците от Хуманитарната гимназия във Варна 
създават условия за обмяна на опит и информация с местните 
хора. Това е дълъг процес, който води началото си от преди 
шест години и създава традиции в (пре)предаването на памет. 
Разказването е начин местните да си спомнят и да пресъздадат 
паметта, която притежават, за да бъде възприета и запаметена. 
Това се случва чрез задаване на конкретни въпроси или 
търсене на дадена информация от учениците. Според Пиер 
Жане „воденето на разказа“, което представлява актът на 
спомняне, никога не представлява чиста репродукция на 
отминалото събитие, а реконструира в най-завършена форма, 
изискваща участието на най-висшите психични функции“ 
(цит. по Кандо 2001: 104). Разговорите с местните жители в 
Аспарухово са резултат от съвместна работа на учениците от 
Варна и изследователския екип, автор на настоящия труд, но 
също така са и резултат от срещи с хора в отсъствието на 
училищната група.  

42 На индивида и на общността. 
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Могат да се проследят два модела на говорене за паметта, 
която носи информация за селото и местните хора: устно 
възпроизвеждане на индивидуални и колективни спомени и 
устно реконструиране на вече създадена писмена43 памет за 
селото. Съществува и визуализирана памет за Аспарухово, 
представена от филма „Сезони“44, както и в редица 
фотографии – частни и публични, които няма да бъдат обект 
на анализ тук45. Разпространението и начините за 
популяризиране46 на писаната история за селото сред местните 
има пряко отражение върху актуалното случване и мислене на 
наследството. Тя се цитира и репрезентира многократно от 
месните, а също така и от учениците в експедицията. 

Анализът на начините на говорене за дадена история или 
факт е задача, която до известна степен е неизпълнима в 
пълния ѝ вид , първо, поради това, че динамиката и условията 
на самото говорене са специфични за всяка ситуация, второ, че 
източникът на информация си припомня по различен начин, и 
трето, че същността на информацията не може да бъде 
категоризирана поради горните два фактора. Независимо от 
тези затруднения, етнологията и емическият подход 
позволяват разказът да бъде проследен чрез причинно-
следствените връзки, които се пораждат в условията на самото 
говорене.  

„Какво се случва с дискурса, когато той преминава от реч 
към писменост? На пръв поглед, писмеността изглежда, че 

43 Става дума за книгата на Анчо Калоянов „Добър юнак с добра коня“ и за книгата 
„Върба има, върба нема“ на Йорданка Неделчева (2008), и двете споменавани от 
събеседниците по време на теренната работа. 
44 По сведения на местните жители този филм е заснет в четири части именувани като 
четирите сезона Пролет, Лято, Есен, Зима. „Там са заснети старите къщи, 
коледуването, много неща от живота на селото, жътвата е заснета, Енята(…)“(Д. А. 
Аспарухово, 2013 г.). 
45 Повече върху този аспект виж Памет и визуални репрезентации на стр.59, където се 
поставя проблемът за паметта и нейните визуални репрезентации като резултат от 
настоящето изследване. 
46 Пример е разпространеният афиш през 2008 г. за промоцията на книгата на доц. 
Йорданка Неделчева „Върба има, върба нема“ в читалище „Добри Недев“. Вж. 
Приложение 12. 
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въвежда само един чисто външен и материален фактор: 
фиксирането, което предпазва дискурсивното събитие от 
разрушаване“ (Рикьор 2000: 80). Превръщането на речта в 
текст или визуален продукт има целта да запази  и предаде 
„записаната“ информация, която подлежи на субективна 
интерпретация поради наличието на адресат/и и адресант/и. 
Съдържанието на устната и писмената история има променлив 
смисъл, който при определени условия бива реконструиран по 
различен начин и това има своето отражение в настоящото 
случване на разказа. Всичко това има значение и за двете 
страни в диалога – (ре)презентатори и получатели на 
информацията – дотолкова, доколкото трансмисията на 
съдържанието бива оценностена. Важни за настоящия анализ 
са причините за съществуване на подобни процеси на 
разказване и конструиране на памет, кой и защо ги 
предизвиква, какви са следствията от това. За да се дистанцира 
от определяне на типа информация, която се трансформира от 
писмена в устна и обратно, текстът се съсредоточава върху 
начините на съществуване на информацията като памет в 
условията на „жив“ разказ. Това включва както представяне на 
индивидуални, лични истории, така и репрезентиране на 
общностни истории, които се наблюдават в писмен и устен 
вид. „Най-напред, писмеността прави текста автономен по 
отношение на интенцията на автора. Това, което текстът 
означава, вече не съответства на това, което авторът е искал да 
каже“ (Рикьор 2000: 80). Създаденият текст се възприема по 
определен начин от читателя и позволява индивидуално 
тълкуване и интерпретация на писаната информация. За село 
Аспарухово съществуват сведения, част от които са 
представени в писмен вид от „външен“ за местната общност 
човек, и те се преразказват по начина, по който самият 
разказвач реши и пожелае, според ситуациите на говорене. 
Това може да бъде обвързано с наличието на социални рамки 
на паметта, за които говори Халбвакс (Халбвакс 1996). Те са 
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важни при определянето на характера на тези истории и 
начина им на възпроизвеждане. В този смисъл влияние оказват 
най-вече хората, които предизвикват говоренето за дадено 
знание или събитие и участниците в ситуацията на 
реконструиране на памет. Също така „(…) всеки акт на 
паметта трябва да бъде поставен във връзка с представите за 
времето, характерни за съответното общество“ (Кандо 2001: 
39). Съвременните случаи на тълкуване на идеите за паметта и 
употребите на наследството като ресурс създават условия за 
„подбор“ на ценности, които да бъдат определени като такива. 
Това има пряко отношение към съществуването на 
индивидуална и колективна памет като основополагаща и/или 
взаимопораждаща идеята за наследство.   

При работата на терен бяха осъществени разговори с 
местни жители, които имат различен поглед към местната 
история и отношение към паметта за селото. Начините на 
говорене се характеризират с индивидуални качества за 
възпроизвеждане на спомените на всеки индивид и 
типизирането не е уместно в случая. Интерес пораждат актът 
на припомняне и начинът на пресъздаване на спомена. 

 Спомен за „разказа“ 

Разказът като средство за предаване на памет може да се 
възпроизведе въз основа на вече конструирани модели за 
наследство. Това са както писмени източници, които са 
създадени на базата на съществуващата памет на колектива, 
така и преразказ на вече казана информация. Създаденият 
писмен или устен разказ може да бъде възприет и препредаден 
отново, което обаче представлява реконструиран спомен за 
него. Според Халбвакс „миналото не се съхранява, а се 
реконструира, като се изхожда от настоящето” (Халбвакс 
1997: 15). Така всяка разказана история е нова и отношението 
към нея е индивидуално и зависи от условията на 
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„създаването“ ѝ. Разказаният спомен за дадена история 
превръща говорещия в творец на нова. 

В случай на разговор с един от местните хора, представител 
на легитимната власт в селото – кмета, реконструирането на 
спомена се проявява като „дълг“ за помнене и предаване на 
знанието за селото на „външни“ хора. Опора за този разказ 
представляват писаните източници на информация, които се 
явяват залог за истинността и легитимиране на спомена по 
време на говоренето47. Социалната роля и представителната 
функция на събеседника изискват поддържане на определен 
модел на репрезентиране при информирането. „Ами с туй 
изселване от старото село много нещо се е изгубило, занемари 
се доста ценни архиви (...) А писмени документи споменават 
за пръв път 1288, ако не се лъжа, във връзка с въстанието на 
Ивайло, споменава го Михаил Фил, който възпява похода на 
Глава, който идва да помага, то тука е въстанието в Провадия. 
Селото Овчага, това са първите писмени сведения за селото. 
Отначало е Овчага, после става Чéнге, сега Аспарухово 
вече“48. „(…) В основата на това екстериоризиране на 
човешката памет стои езикът, който по тази причина следва да 
се възприема като първото ѝ разширение (…) От тази гледна 
точка етнотекстовете и устната традиция представляват 
архиви от първа величина“ (Кандо 2001: 42). Социалният 
статус на разказващия се утвърждава чрез употребата на 
легитимната информация и подкрепя неговата позиция в 
ситуацията на говорене. 

Легитимно (институционално) място за съхранение и 
предаване на знание за селото е местното читалище „Добри 
Иванов Недев“. Представителят на тази институция в момента 
на посещението ни беше секретарят и библиотекар на 
читалището. Тя не е чéнгенка и въпреки „външния“ си 

47 Вж. Приложение 3. (При М. Н. – последната директорка на училището в 
Аспарухово). 
48 Ив. Хр., Аспарухово, 2013. 
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произход или точно поради този факт, започва да създава 
Летописната книга на село Аспарухово с цел да се запамети 
настоящето. Нейният разказ е провокиран от въпроси за 
селото и това предизвиква стремеж към експониране (устно и 
визуално)49 на запаметена и изградена представа, която 
представлява модел за презентиране на наследството на селото 
от институционална гледна точка. При акта на припомняне 
събеседничката „търси“ информация на базата на местната 
колективна памет и това, което се „знае“ за селото. 
Личностният принос на респондентката към съхраняване и 
предаване на локално наследство се открива при Летописната 
книга50, която тя е започнала да пише. Инициативата по 
създаване на памет на селото във вид на Летописна книга има 
както институционална страна, така и емоционална. 
Читалищното дело изисква създаване на продукт на 
наследство като средство за припомняне, от една страна. 
Индивидуалният интерес към същността на професията, от 
друга страна, предизвиква „съревнование“ с „колегите“ в 
уменията да съхраняват локално наследство. Създаването и 
воденето на Летописна книга за Аспарухово може да се счита 
за своеобразно „историческо” събитие. „Събитието е действие 
по силата на това, че е планирано и се поддава на тълкуване 
(…) можем да проследим връзките на действията в две посоки: 
назад към тяхното намерение и напред към интерпретацията 
им“ (Барт 2000: 350). Отношението към близки във времето 
събития и факти от живота на селото, които се описват в 
Летописната книга, показва индивидуалната памет на 
създателя на писаната история за Аспарухово от „новото“ 
време. Това създаване на памет е акт на оценностяване на този 
времеви период и е способност на институцията да конструира 
паметта чрез наследство, което да бъде запазено и най-вече 
предадено, за да бъде достигната степен на осмислянето му 

49 Вж. Приложение 13 (В читалище „Добри Недев“ със С. В.). 
50 Вж. Памет и визуални репрезентации на стр. 59 и Приложения 5, 6, 8. 
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като значещ символ на отминало време. „Всъщност след като 
действието е извършено, актьорът може да приеме сходна 
перспектива и да (пре)интерпретира действието, като 
преразгледа разбирането за това, какво всъщност е било/какво 
всъщност се е случило. Както актьорът, така и другият могат 
след време да се върнат към този въпрос и да изградят нови 
виждания за действието, като на практика пишат и 
пренаписват историята“ (Барт 2000: 350). 

При наблюденията и разговорите в село Аспарухово се 
открои индивидуално и емоционално отношение към местното 
знание. Помненето на наследството на чѐнгенци е ценност за 
хората там и това се показва при разговорите с тях. В подобен 
контекст се случва разговорът с последната директорка на 
вече закритото в Аспарухово Основно училище „Христо 
Патрев“. Срещата беше проведена заедно с представител на 
училищната експедиция и с член на настоящия 
изследователски екип като позицията на респондента е на 
институционален представител и на местен жител. Начинът на 
конструиране на паметта на събеседника се случи на базата на 
колективни преживявания в „търсене“ на културно 
наследство. Причините за отключване на спомените са както 
срещите51 с нея, така и архивът от документи, който тя 
притежава за периода от своята работа. Изследователският 
подход включва наблюдение и частично участие по време на 
интервюто. Разговорът показа какво отключва разговора и 
каква реакция предизвиква припомнянето на факти от живота 
на респондентката. „(…) но да се случва нещо, защото другото 
– ето, остава във тея папки, което е тъжно. Тъжно е, всъщност 
на мен ми предизвика днес радост, защото са върнах в това 
време, което за мене беше много хубаво, не само в личен план 
за мене, че съм била директор, т‘ва е някой щеше да бъде 
директор, това, че тука в т‘ва училище имаше живот, че 

51 Тази среща не е първата или последната между посочените участници, а се 
провежда със специфична цел – вземане на интервю. 
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продължихме с много големи усилия“52. Интерес представлява 
конструирането на спомена за училището на базата на лични и 
колективни преживявания и на базата на визуални средства 
във вид на снимки, грамоти, наредби, документи и т.н. 
Резултатът от един разговор на пръв поглед за конкретни 
сведения може да покаже широк кръг от спомени и отношения 
както към поставените теми, така и към самия акт на 
припомняне. Подходът на наблюдение на интервю помага на 
изследователя да се дистанцира от разговора дотолкова, че да 
позволи на участниците да изразят, чрез поведението си, 
отношение към вече съществуващата памет за училището и за 
селото и към това защо е нужно да се (при)помни. От гледна 
точка на ролята на интервюиращия – ученичка от 
Хуманитарната гимназия – присъствието ѝ с цел разговор по 
определена тема поражда връзки с информацията, която 
съществува на хартия и може да бъде показана, и също така, 
която трябва да се извика от съзнанието, за да се пресъздаде и 
предаде като знание за училището. „Няма защо. Не, вий 
изведнъж просто, така…, много спомени… и от просто един 
документ като погледна, нали, една справка, просто защото 
това е, т‘ва ми е бил живота през тея десет години във 
училището. (…) Така е точно като дати и като време, щото 
няма как да не са сещам… Сещам са точно, щото…щото сме 
го изживяли просто“53. Отношението на интервюирания е 
емоционално от гледна точка на спомените, които 
реконструира чрез своя разказ, и така предава освен 
институционалното знание за училищната дейност, така и 
представата за времето „тогава“. „(…) Аз мога да ви кажа как 
е било точно, ама не знам вие как ще си го представите"54. 
Конструирането на паметта за училището е пряко свързана с 
местната история и заедно с това разказът показва 

52 М. Н., Аспарухово, 2013. 
53 Пак там. 
54 Пак там. 
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индивидуалното преживяване на респондента. „Да, да, това е 
също много специален поздрав. Значи, аз говоря и освен, нали, 
като официални поздравления, и емоционално. Просто много 
ни е (…) То бяха две, три години труд. Значи за такава 
годишнина ний издирвахме. Първо издирвахме, значи, 
официално кога е основано училището. В смисъл, кога е 
записано във документите. Значи, писахме до Габрово, там 
има такъв музей на образованието, в който се съхраняват един 
вид от, като държавен архив на образованието. От там ни 
уведомиха, нали, че от тогава съществува. А то е 
съществувало още по-рано, само че неофициално, щото 
времена…“55. Отношението към съхранената и конструирана 
памет, която събеседничката пресъздава визуално и 
емоционално, има връзка с индивидуалния стремеж да бъдат 
запазени тези спомени занапред. „(…) Т‘ва което никой не ми 
е казал определен точно срок, но аз така си мисля, че за тея 
години трябва да ги запазя тея документи, след това аз лично 
ще отида да ги предам в Държавен архив, за да има нещо, 
което да остане за Аспарухово, поколенията. Дай Боже, нали, 
за внуците ми, за правнуците ми. Така. За да се знае, че в т‘ва 
село е кипял живот и нали е имало голямо училище“56. 

„Това, което се утаява в личността след интерпретирането 
на действия, е опит, а синтезирано при последващо 
дистанциране – знание и ценности, които на свой ред оказват 
влияние върху следващите планове и цели, както и върху 
следващите интерпретации на действия“ (Барт 2000: 351). 
(При)помнянето и разказването буди асоциации както с 
колективните стремежи за запазване на общността, така и с 
индивидуалното продължение на паметта за дадено събитие. 
Конструирането на ценности като наследство изисква и 
формирането на механизми за неговото съхранение и 
предаване. Докато има мислене за бъдещи наследници, има и 

55 Пак там. 
56 Пак там. 
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опити за тяхното запознаване и облагодетелстване с вече 
съхранени ценности. Мисленето за паметта като необходимо 
наследство се представя визуално както чрез материални 
средства, така и чрез  „живия“ разказ. „(…) Интерпретациите и 
реинтерпретациите могат да се провеждат едновременно, във 
взаимодействие, разговор или припомняне с трети лица. При 
такива случаи от другите могат да се предадат знания и 
културни схеми, а често може да се привлече и по-нататъшна 
информация, включително оценки на реакциите спрямо 
действието и други последици от него“ (Барт 2000: 351). 

Споменът за разказаното или написаното може да е основа 
за реконструиране на индивидуална и колективна памет чрез 
акта на говорене. Подобни спомени се предават от една от 
местните жени в Аспарухово, която е смятана за човекът, 
който „знае“ най-много за културата и фолклора на селото. 
Беше проведен разговор с нея в отсъствието на учениците от 
Варна, който спомогна за проследяване начините на 
реконструкция на паметта за мястото. Петрана Момчева е пряк 
свидетел на процесите по събирането на информация в две от 
писаните книги за Аспарухово – „Добър юнак с добра коня“ на 
проф. Анчо Калоянов и „Върба има, върба нема“ на доц. 
Йорданка Неделчева, като във връзка с първата нейната 
дъщеря и (тогава бъдещ) зет вземат участие във възстановките 
на обичая сватба. Що се отнася до втората книга, тя самата пее 
част от песните, които са записани. Споменът за това какво е 
било и как се е съхранило знанието е начин за създаване на 
модели за реконструиране и пресъздаване на наследство, което 
в момента на настоящето говорене вече се припознава като 
такова. Преплитат се колективни умения за съхранение и 
средства за конструиране на наследство чрез индивидуалната 
и родова памет. Прякото участие в създаването на наследство 
носи престиж и оказва влияние върху социалния статус на 
респондентката, като го утвърждава в местната общност и 
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„натоварва“ със задължението да бъде възпроизвеждано при 
нужда. 

Практиките на създаване и репрезентиране на определени 
практики, обичаи, техники на работа, артефакти и т.н., които 
могат да бъдат резултат от институционална или колективна 
дейност, включват индивидуален стремеж за съхраняване и 
утвърждаване на съществуването на местно наследство. 

„Мисленето“ за памет и наследство 

 Наследството трябва да бъде признато и мислено като 
такова, за да съществува и да бъде предавано през 
поколенията. Кой и как мисли паметта като наследство и защо 
се изисква подобен процес на осъзнаване в рамките на една 
локална общност? Това са въпроси, които се породиха 
вследствие от проведената теренна работа и които се 
разглеждат в полето на цялостната проблематика. Мисленето 
като акт тук не се определя времево, а се наблюдава чрез 
последствията от начините на конструиране на наследството, 
т.е. чрез активиране на чувство за притежание на наследство. 
Подобно отношение поражда различни стратегии и механизми 
на конструиране на памет, която да се припознае като ценност 
и от другите. В село Аспарухово някои от събеседниците  
споделят това чувство на принадлежност към локалната 
общност и изразяват своето мислене за наследство чрез 
вербални и визуални средства. Това могат да бъдат както 
предмети, мислени като част от родовата памет, обичаи, 
природни дадености и т.н., а също така ръчно изработени 
продукти. При мисленето за наследство е важен стремежът за 
неговото предаване и утвърждаване като ценност.  

Бяха проведени разговори с Д. А. от Аспарухово, която е 
медарка, инициаторка и организаторка на Събора на меда в 
селото57, който се провежда от две години насам. В нейния 

57 Вж. Приложение 11. (Първи меден събор Аспарухово 2012) Вж. Албум със снимки 
на едни от участниците в първия меден събор в село Аспарухово през 2012 г. със 
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разказ се откроява специфично отношение към родовата ѝ 
памет като наследство, знанието за което тя има желание да 
развие като ресурс за местно развитие. „(…) Долу в старата 
къща, в дядовата къща, където съм родена и израсла, там 
имаше дядо ми пчели. Една препична градина с навесче така и 
пчеличките там, така една посята градинка рано на пролет със 
пролетни цветя – синчец, кокиченце и пчеличките рано на 
пролет отиват да търсят първия прашец на кокиченцата и аз 
съм седнала така и гледам. И не знам, просто, любовта към 
пчеличките (…)“58. Мисленето за миналото като емоционален 
момент е довело до идеи за неговото претворяване в 
настоящето. Стремежът към предаване на паметта и нейното 
реконструиране, не само чрез разкази, активира чувство за 
притежание на наследство, което може да „(о)живее“. 
Организирането на Събор на меда в селото е провокиран от 
лично желание за развитие на знанието, което има от дядо си. 
Също така това е начин да бъде възобновено и по този начин 
продължено като практика.  

Разговорът с жената позволява да се проследи нейното 
мислене и представата ѝ за детството. Природните дадености 
и пейзажът на предишното пространство, за което си спомня, 
са важни за припомнянето и „точното“ реконструиране на 
паметта. Мисълта за миналото се придържа към определени 
„артефакти“ от паметта като растения, животни, къща, дом и 
т.н. „Но е просто грехота – това е вековно дърво, не трябва да 
са сече, не трябва да се пипа. И аз от него орех съм си взела и 
съм си посяла тука орехчета. И вече колко голям е станал“59. 
Устойчивостта на припомнянето показва и постоянния 
стремеж към запазване на родовото и символите му, които да 
бъдат пресъздадени в настоящето.  

заглавие „Не просто меден, а първи селски меден събор!“ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467550536610069.112793.163144397050686
&type=3 (посл. посетен на 10.12.2013) 
58 Д. А., Аспарухово, 2013. 
59 Пак там. 
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По подобен начин се мисли и за колективното минало на 
селото – от гледна точка на настоящето и употребата на 
природното наследство като ресурс. „Трябва да дойдете 
лятото тука, да имаме повече време. Ще направим един хубав 
туризъм. Ние сме планинари тука, обикаляме. Имаме еко-
пътеки. След като са върнах от Варна, тука реставрирах малко 
къщата и каних туристи (…) И сега и това нещо искам да го 
развия“60. Отношението към туристите като потенциални 
„потребители“ на местното е познато в селото от преди време, 
когато, както и други хора споделиха, е имало много 
посещения на селото с цел туризъм. Създаването на мислене 
за наследството като ресурс е установено сред местните, но 
при повечето то е останало като спомен за това време. Според 
медарката, съществува начин за възобновяване на туризма в 
селото чрез ревитализиране на местни ресурси и практики.  

Начините за конструиране на местно наследство и неговото 
репрезентиране препраща към идеите и практиките на 
националните музеи61. Примери за това са читалищната 
дейност и етнографката сбирка, както и комплексът 
„Овчага“62, който е създаден като етнографски „резерват“ през 
социалистическия период в България, за да съхранява и 
представя занаяти, обичаи и битова обстановка от Аспарухово. 
Тези места, обаче, се съобразяват с динамиката на представяне 
на наследството днес, характеризираща се с липсата на 
интерес и/или на публика, намеса на реставраторски дейности 
и промени с цел актуализиране на предлаганите „стоки“. 
Според Ив. Дичев, „музеят е свободно, понякога 
индивидуално начинание, необвързано с обичай и традиция: 
той е технология на погледа, която може да музеифицира 
всяко нещо, което попадне в рамката“ (Дичев 2002: 45). 

60 Пак там. 
61 Относно музея и идеите на новата музеология вж. Казаларска 2007, Казаларска 
2012. 
62 Днес частен хотелски комплекс. Вж. http://www.ovchaga.com/ (посл. посетен на 
10.12.2013). 
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При посещението ни в Аспарухово се срещнахме с жена, 
която е конструирала „музей“ в дома си. В него са 
експонирани както предмети от местния бит, така и продукти 
– ръчна изработка.63 Тази част от пространството на дома си тя 
нарича „Етнографска къща“. Първоначалната ни среща с нея 
беше в читалището, където тя работи в стаята си на музикален 
педагог, където са изложени предмети за украса и за продан – 
ръчна изработка. Бяхме поканени в нейния дом, за да ни 
покаже своята музейна сбирка и да си „допълним“ представата 
за селото. Тя е инициатор на идеята да се изработват различни 
предмети от отпадъчни64 материали и да се продават на 
туристите, които проявят интерес. Представата за продукт 
„местна“ марка е част от мисленето за наследството, стратегия 
на националната държава, като ресурс и начин да се подкрепя 
местното развитие65. Инициативата за изработване на нещо 
ново и „невиждано“ в условията на конструирани форми на 
фолклорното наследство показва „съревнование“ с 
досегашните  „наследници” на материалната култура в селото, 
които вероятно не „работят“ както се очаква, т.е. не носят 
икономически принос. „Пруст вижда музеите като домове, в 
които са намерили подслон единствено мислите. Във всеки 
случай в тях наистина витае някаква „мисъл“ за 
унаследяваното и за неговото опазване, някаква представа за 
миналото и за онова, което ни е зевещало да предадем на 
идните поколения, която е залегнала в създаването на така 
наречените обществени музеи“ (Кандо 2000: 97).  

Творческите идеи на респондентката са подтикнати от 
мисълта за създаването на различни предмети, които да носят 
печалба. Количеството на производството позволява да се 

63 Вж. Приложение 4 (При Ив. Я. в „Къща на изкуствата Мая“). 
64 Пластмасови и метални опаковки, стари дрехи и др. 
65 По въпроса за това как местното наследство се мисли като ресурс за устойчиво 
развитие виж „Локалното наследство – ресурс за местно развитие“ 2012, издание по 
проект „Локално наследство – ресурс за устойчиво местно развитие“ на Центъра за 
антропологични и етносоциологически изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“.  
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изпълни едно пространство от подобни продукти като се 
комбинират с фолклорните предмети. За да подкрепи идеята 
на музея като събирателно място на „автентични“ предмети, в 
дома ѝ намират място различни интерпретации на фолклора и 
мотивите, които се срещат в местните традиции. При 
посещението на „музейната“ сбирка, бяхме разведени и 
информирани по реда на представителните „артефакти“. 
Инкорпорирането на публичното пространство в рамките на 
частното е визуално забележимо и подредбата на дома 
позволява териториалното разграничение. Отношението 
„частно“ – „публично“ е и механизъм, по който се изгражда 
семейната памет. Индивидуалният стремеж на събеседничката 
към творчески дейности и изготвянето на музейната 
експозиция, която е именувала „Къща на изкуствата – Мая“66, 
изгражда „наследство“, което да остави на дъщеря си. 
Включването на наследничката в този процес е начин да бъде 
унаследена освен материалната същност на „музея“, също така 
и менталното възприемане на идеята за наследство като начин 
на конструиране на спомени и като средство за икономическо 
развитие. „Човек си спомня само онова, което е било част от 
комуникацията и което може да се локализира в отправните 
рамки на колективната памет” (Асман 2001:35). Мисленето за 
памет е обвързано с мисленето за наследство и динамичното 
му съществуване днес. Според Дичев „(...) превърнатите в 
чиста гледка, деконтекстуализирани предмети обрастват с 
нови разкази (…) Само че взаимоотношението е вече 
обърнато: визуалното вече не е израз на синкретичната 
културна цялост, основана върху принадлежността и 
моралната повеля; то е отправната точка, „реалност“, която 
вторичният дискурс интерпретира“ (Дичев 2001: 45). 
Представите за това кое може да бъде наследство и как то да 
присъства в публичното пространство е резултат от 
индивидуалното мислене за него. Това показва разнообразието 

66 Мая е името на дъщеря ѝ. 
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от възможни пътища на тълкуване и разбиране на вече 
конструирано и новосъздадено наследено минало. 

Памет и визуални репрезентации 
Мария Славчева 

Начини за интерпретиране на конструктите на памет и 
наследство могат да бъдат проследени и чрез изготвянето и 
анализа на визуални материали. Това е един от основните 
методи в настоящето изследване и изисква анализ на широк 
емпиричен материал. Прави се опит за проследяване на 
присъствието на писмена и устна памет в наратива за село 
Аспарухово, а също така опит за авторефлексия към 
присъствието на изследователя по време на конструирането на 
тези памет и наследство. Според Барт процесите „(...) на 
дискурсивна рефлексия ще допринесат за установяване на 
сходство в разбирането, знанието и ценностите на участниците 
в тях и за по-точно фокусиране на ориентацията на актьора 
към действителността. От само себе си се разбира, че 
интерпретацията на наблюдателя за едно действие може да не 
съвпада с намерението на актьора, нито пък с интерпретацията 
на друг наблюдател“ (Барт 2000: 351). Чрез средствата на 
визуалната антропология, репрезентациите на спомнянето и 
(пре)предаването на знание се конструират нова памет и 
образи за местната идентичност. „Социалното действие 
поражда събития и вериги от последици, които са познаваеми 
и могат да станат известни: те имат смисъл не само в една 
отправна система от културно оформени интенции и 
интерпретации, но създават ситуации, в които хората могат да 
надхвърлят своето разбиране и знание, както и да го 
възпроизведат“ (Барт 2000: 351). 

Присъствието на изследователя на терен, в който самия той 
става субект на обучение, излъчва определени знания и 
създава конкретни визуални продукти, задава нуждата от по-
задълбочено вглеждане в изследователската ситуация. От една 
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страна, изследователският екип се включва за втора поредна 
година в работата по проект „Аспарухово – бъдеще за 
фолклорния свят” и работейки в тези условия, участниците в 
екипа успяха да се ориентират в селото, да получат знания за 
миналото и ценените от страна на местните жители традиции, 
както и да проследят някои от механизмите на предаване на 
памет. От друга страна, проведено беше и самостоятелно 
посещение на селото, което имаше за цел да определи 
значението на проекта за местната общност, а също и да 
проследи други механизми за конструиране на разказа за 
селото. По време на трите „експедиции” успяхме да 
наблюдаваме създадените от местните хора визуални 
репрезентации на памет (информационни табла, летописна 
книга, подредба на етнографската сбирка в селото подредба на 
частното пространство в някои от домовете и др.), както и 
визуални продукти, създадени от страна на учениците, 
участващи в проекта (различни типове презентации, диплянки, 
брошури и др.) Не бива да се пропуска фактът, че самите ние 
също създадохме визуални продукти, които биха били полезни 
при анализа на емпиричния материал. За анализ на събраните 
визуални материали по време на трите „експедиции” е 
необходимо повече време и пространство, затова тук 
разглеждаме в основни линии някои визуални репрезентации 
на памет, създадени от местните жители. 

Летописната книга на село Аспарухово, община Дългопол, 
област Варна се състои от около 230 страници (изписани до 
момента на писане на този текст). Книгата е започната през 
2001 година и до днешна дата всички събития, с които е 
свързано селото, биват номерирани и описани от С. В, 
библиотекар в местното Народно читалище. Книгата е 
червена, с твърди корици и с надпис „Летописна книга”67. 

67 Виж Приложение 5 (Летописната книга на село Аспарухово, поръчана за изработка 
в град Варна). 
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В началото на книгата има поместен увод, който накратко 
запознава читателя с миналото на селото и началото на 
читалищната дейност, изброени са и видни личности от 
селото. Настъпването на всяка нова година е отбелязано 
надлежно с голям надпис. В рамките на всяка година са 
изброени всички събития в селото и участниците в тях. 
Отбелязват се и празниците, които са организирани от 
читалището, като често става въпрос за възстановяване на 
определени ритуали, свързани с календарните празници. 
Например, всяка календарна година започва с отбелязването 
на Бабинден. Интересно е да се отбележи, че информацията за 
провеждането на конкретно събитие е придружена и от 
информация за самия обичай68. 

Като големи събития в селото са споменати идването на 
различни гости в читалището. Голямо внимание е обърнато на 
откриването на новата читалищна сграда през 2007 година 
както и на посещението на бившия министър-председател на 
Република България – Сергей Станишев (27 юни 2009 г.). 
Отбелязани са всички посещения на децата от Хуманитарната 
гимназия през годините, в които проектът се е провеждал. 
Присъствието на децата в рамките на селището от една страна 
ги прави новодошли, от друга страна както у местните, така и 
у децата се възпитава идеята, че те се превръщат в носители на 
местната памет и са новите наследници на традицията69. 

От една страна, летописната книга е източник на знания за 
селото и неговото настояще. От друга, тя може да бъде 
разглеждана и като визуализирана памет. На първо място,  в 
нея се отразява личната гледна точка на един човек за 
различни събития. На второ място, при възможност, събитията 
биват подкрепени със снимков материал или с изрезки от 
вестници, които ги отразяват. Тези приложения са важни, 

68 Виж Приложение 6 (Снимка на страница от Летописната книга на село Аспарухово, 
събития от началото на 2004 година). 
69 За повече информация, свързана с новите „наследници“ Вж. стр. 64 
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защото документираните и поместените в книгата събития се 
превръщат в център на разказа за спомена. По време на 
интервюто със С. В. тя обърна внимание повече на събития, 
които бяха подкрепени със снимков материал. Разказът 
започваше от това кой е на снимката и продължаваше с кратка 
хронология на събитието.  

По подобен начин се конструираше и разказването в 
етнографската сбирка в читалището – около снимките, 
подредени там. На стените са подбрани и закачени снимки от 
книгата на Анчо Калоянов за местната култура (Калоянов 
1986). Снимките от книгата, вече станали и част от 
етнографската сбирка, имат двойствен смисъл. От една страна, 
те представляват възстановка на определени ритуали, правени 
в селото в миналото. Такава е била представата за тях, в 
момента на писане и подготвяне на книгата. От друга страна, 
днес, превърнати в музейни експонати, те придават ново 
значение както за местните хора, така и за посетителите. Те са 
отражение на едно отминало вече време, но и свидетелство за 
това колко е силна вярата в запазването на „автентичното“70. 

Разказът около тези снимки върви в няколко посоки. На 
първо място, той „извиква” идеята за „автентичните“ 
традиции, запазени и до днес в селото (според местните 
жители и библиотекарката в местното читалище). На второ 
място, този разказ се развива от самите участващи във 
възстановките на обичаите. Тогава заснети като младежи, днес 
хората от снимките са се превърнали в носители и пазители на 
спомена. Една от жените, снимана като булка,  днес е един от 
основните информатори за децата, които посещават селото във 
връзка с проект „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”.  

Визуализирането на паметта се превръща в ескпонирано и 
вече „наречено“ наследство. Най-често това се прави с 
местните природни забележителности. Такива са например 

70 Вж. Приложение 7 (Снимка от етнографската сбирка в село Аспарухово, снимки от 
книгата на Анчо Калоянов „Добър юнак с добра коня”). 
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Чудните скали, които присъстват като изображение не само по 
стените на читалището и Кметството, но и в  началото на 
летописната книга на селото71. Друго такова място е язовир 
Цонево, под водите на който се намират останките на старото 
село72. 

Село Аспарухово разполага с памет, която е както писмено 
обособена в различни книги73, посветени на селото, така и 
устно предавана и визуално подкрепена. 

 Последното посетителят може лесно да открие както в 
етнографската сбирка в местното читалище, така и в частното 
пространство в къщите на някои от местните жители. 
Визуализацията на паметта присъства като елемент, който 
трябва да осигури запазването на случилото се в селото (вече 
казаното, вече написаното). Нещо повече, свързването на 
спомена с визуален продукт, например снимка, е сигурен знак, 
че събитието се е случило. „Снимките представляват 
свидетелство. Нещо за което сме чули, но в което се 
съмняваме, изглежда доказано, ако ни покажат снимката му.” 
(Зонтаг 2013: 10), казва Сюзън Зонтаг по повод едно от 
възможните приложения на фотографията. От друга страна, 
само така могат да се установят и присъстващите на 
конкретната случка. Човешкото възприятие се повлиява много 
по-лесно от изображения, отколкото от текст, а и вярва много 
по-лесно на това. Такава е и причината освен надлежното 
боравене с текст, свързано с туристическата дейност в селото, 
с дейността по запазване и предаване на памет, да се използват 
и визуални изображения. С отдалечаването на времето 
споменът използва и визуалното изображение като своя опора. 
Разглеждането на Летописната книга, създадена в селото, е 
само един от примерите в подкрепа на това твърдение.  

71 Вж. Приложение 8 (Снимки, поставени в началото на Летописната книга) и 
Приложение 9 (Природна забележителност „Чудните скали”, закачена на една от 
стените в Читалище „Добри Иванов Недев”). 
72 Вж. Приложение 10 (язовир Цонево).  
73Вж. Калоянов 1986; Неделчева 2008. 
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III. Памет – наследство - наследници – практики за 
(пре)предаване  

Свобода Стоева 

Проблемът за динамичния характер на социокултурната 
памет и връзката между наследството като база за 
функциониране на колективната памет са предмет на анализ 
от редица изследователи74. Паралелно с научните изследвания, 
множество международни и национални институции75 
насочват своите усилия към изучаването и съхраняването на 
материалното и нематериално наследство, като част от 
техните концепции за развитието и популяризирането му са и 
редица програми76, които предоставят онлайн достъп до 
снимки или описания на различни културни паметници и 
фолклорни практики77. Глобализацията, техническата 
революция и напредъкът на дигиталните технологии спомагат 
за презентирането на дадени културни ценности пред широка 
публика. Като следствие от достъпността на информацията, 
насочена към културното наследство, което е и изразител на 
определена локална и национална памет, възниква въпросът не 
само „чие е наследството”, но и кой би могъл да се възприема 
като негов „наследник”?  

Днес като „носител на памет” се определя материален 
обект, в който са дигитализирани определени данни – 
например флаш памет. Подобен предмет притежава 
характеристиките на колективното и индивидуално знание – 
като физически съществуващ, той е материална реализация на 
определени технически умения и културни идеи. Наличието 
на подобно изобретение би могло да се разглежда като 

74 Вж. Халбвакс 1996; Нора 2004; Асман 2001; Кандо 2001; Кръстанова 2000; 2005; 
2008; 2012; Ватова 2003; Парушева 2012 и др.  
75 Такива са: ЮНЕСКО, ИКОМ, Междуправителствен комитет за световното 
наследство, ИКОМОС и др.  
76 Например програмата „Живи човешки съкровища”, организирана от Министерство 
на културата и ИЕФЕМ при БАН.   
77 Вж. Стоилова 2012.  
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продукт на социокултурна реалност – ако едно общество няма 
в мисленето си идеята за компютър например, не би стигнало 
до създаването на флаш памет. Разбира се, този тип техника е 
преносител на информация и памет, а не носител на знание, в 
смисъла, в който бихме могли да разглеждаме човека78. В 
същото време, така наречените „развити общества” постоянно 
дигитализират части от своята памет и така, чрез един или 
друг начин материалната идея за спомен променя своята 
парадигма.  

В подобен контекст е адекватно да се запитаме кой се 
превръща в наследник на знание и по какъв начин наследеното 
рефлектира върху носителите на културата? Споменът има 
своята материална реализация в лицето на снимката, 
например. Спомените, идеите, паметта на определена общност 
или общество постоянно се имплантират в интернет 
пространството и се съхраняват на дигитални носители. „Ние 
можем да реконструираме дадена съвкупност от спомени така, 
че да я разпознаем”79, но основният въпрос е кой се разпознава 
в спомена и по какъв начин се идентифицират 
„наследниците”, когато „споменът” е широко достъпен във 
виртуалното пространството. Съществуващите онлайн 
репрезентации на материалното и нематериалното културно 
наследство биха могли да доведат до неочаквани ефекти в 
припознаването на индивидите като част от определена 
културна практика.  

Съществува ли „желан” наследник на дадена традиция или 
артефакт? Бихме ли могли да „подарим” правото на 
определена общност или общество, да се припознава в нещо, 
което ние наричаме „автентично”, „уникално”, „българско”, 
„традиционно”, „наше”? Коя и къде е границата между „нас” и 
„тях”? „(…) Наследството е и залог и резултат от политики, то 

78 Подобни идеи разисква и Жоел Кандо в своята книга Антропология на паметта 
(Кандо 2001).  
79 Цитирано от Халбвакс 1996: 37. 
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се „договаря” между различни социални актьори и групи.” 
(Златкова 2012: 31). Връзката при изследването на 
наследството и наследниците предполага освен анализ и 
интерпретация на наследството и механизмите за неговото 
„изработване”, така и проблематизиране на процеса по 
„договаряне” и „унаследяване”.  

Следващите страници представляват опит да бъдат 
анализирани и показани начините, по които „наследниците” 
интерпретират и реконструират наследството, както и 
механизмите, чрез които споменът се превръща в наследство. 
Натрупване на различни емпирични материали и казуси по 
този проблем би могло да спомогне за употребата на 
културното наследство като инструмент за „превод” на 
различни културни кодове. Медиирането на културния диалог 
от изследователя изисква не само разбирането на определени 
проблеми, но и изработването на политики, чрез които те биха 
могли да бъдат разрешени. В този смисъл ще бъде 
разглеждано отношението на наследниците и наследяващите 
към културното наследство. 

Фокусът не е актът на спомняне, превърнал се в памет, 
която при предаването си конструира и оценностява 
определени явления, практики или артефакти като културно 
наследство, а отношението към наследството от страна на 
различни социални агенти. „Нематериалното културно 
наследство80 трудно може да бъде изучавано, но може да бъде 
изучавано отношението към него” (Антонов 2012: 62).  То 
зависи от обективни и субективни предпоставки или за да 
съществува наследство, наследникът трябва да го приеме. Ще 
бъде поставен и акцент върху „обучението” в култура, което 
протича на няколко нива в с. Аспарухово, както и по какъв 

80 Текстът няма за цел да поставя проблема за това, кое наследство е нематериално и 
по какъв начин то се оценява като такова. Изложеният цитат е въведен заради идеята, 
която поставя като предмет на изследване мисленето за наследството, което следва 
основната логика на настоящия абзац, анализиращ отношението към културното 
наследство от страна на участниците в проекта и местните жители. 
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начин подобно обучение би могло едновременно да 
трансформира и променя „предаващите” памет и наследство и 
„приемащите” наследството, реконструирайки го в „нова” 
памет. Като част от терена ще бъде разгледано и виртуалното 
онлайн пространство, в което чрез социалната мрежа 
Facebook.com се репрезентират определени фолклорни 
практики от село Аспарухово от страна на участниците в 
проекта „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”. 

„Проектната култура възприема наследството като ресурс 
при това не само в икономически план, но и като ресурс за 
конструиране на идентичности” (Парушева 2013). Към кого са 
насочени усилията на общностите, които създават и признават 
дадена практика за наследство и по какъв начин това 
пресъздаване на спомена формира чувство за принадлежност? 
Според Жан Дювиньон, идеите на Халбвакс за припомнянето 
и за локализацията на спомените е невъзможно да бъдат 
разбрани, ако за опорна точка не се вземат реалните социални 
рамки, служещи като опори на реконструкцията наречена 
памет (цит. по Халбвакс 1996: 19). Как подобни идеи, които 
свързват разбирането за паметта със социалните и 
териториални рамки, се отразяват на създаването на културна 
ценност, изградена върху определени „спомняния”? Кои са 
мобилизиращите ресурси от страна на местните хора, които 
служат както за самоидентификация, така и за модели, чрез 
които и други се идентифицират и съизмерват, за да бъде 
оформено динамичното, но и някак категорично „ние”, в 
контекста на глобализацията и променящото се „днес”. 
Настояще, в което се наблюдава опасение и известен страх 
какво ще се случи, когато утре стане „днес”, а „днес” се 
трансформира в „тогава”, в минало. Т.е. кой ще остане 
носителят и пазителят на паметта и наследството, които се 
превръщат в културни ценности и припознати маркери на 
идентичност? Конструирането на наследство винаги е 
свързано до известна степен с наличието на желание, чрез 
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което да помним и легитимираме себе си – как това се случва 
сред деца, участници в училищен проект и жителите на дадено 
село? 

„Обучението в култура” – „обучение в спомени”  

Според Меглена Златкова, проектната култура допълва 
усилията на различните: институции, занимаващи се с 
изследването и съхраняването на културното наследство: 
„Проектната култура е и превод, връзка, медииране между 
институциите и политиките, които те провеждат и 
наследниците (актьорите) чрез наследството, чрез създаване на 
идентичности и предлагане на модели, които да бъдат приети, 
променени и интерпретирани или отхвърлени от местната 
общност“ (Златкова 2012: 43).  Проектната култура е насочена 
и към това наследниците сами да намерят начин за 
„конструиране, интерпретации и използване на „своето” 
наследство. В този смисъл проектната култура създава 
наследници” (Златкова 2012: 43). 

Понятието култура в следващите страници носи две 
значения – от една страна, има се предвид съвкупността от 
поведения, практики, вярвания и разбирания, т.е. етноложката 
концепция за култура, а от друга – проектната култура, която 
също е способна да обучава и създава „наследници”81. 
Училищният проект за научна експедиция „Аспарухово – 
бъдеще за фолклорния свят”82 има няколко основни цели, като 
една от тях е: „да даде възможност на младите хора да 
изследват и опознаят уникалната българска фолклорна 
култура, за да положат усилия и да потърсят начини, за да я 
съхранят”83. Някои от начините, чрез които ръководителят на 
проекта вижда възможност това да се случи, са като „младите 
хора проучват миналото на това място, като разговарят и 

81 Вж. Златкова 2012: 43. 
82 Наричана за кратко Експедиция. 
83 Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/AsPaRuHoVo (посл. 
посетен на 24.11.2013).  
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записват родовата история на местните хора, опознават 
забележителностите; овладяват занаятчийски умения, 
разучават обичаите на някогашния живот и ги възпроизвеждат 
– учат се да ходят за вода до извора с менци, с нея да месят 
хляб, тъкат рогозка от царевична шума и правят ръченик – 
кърпа за глава (елемент от народната носия)”84. Обучението, 
което се извършва, е част от политиките на официалните 
държавни образователни институции в лицето на НГХНИ 
„Константин Преславски” – Варна. От друга страна, неговото 
проектно начало залага използването на неформални и 
“нетрадиционни” методи за обучение.  

„В село Аспарухово, посредством игрови елементи, се 
осъществиха процеси на социализация и създаване на 
възможности за културен диалог” (Манчева 2012). Чрез 
проекта се конструира мрежа от социални актьори, които 
участват в предаването и приемането на спомена. С течение на 
времето се наблюдава забрава, която се компенсира от 
съхранената и написана памет. Чести бяха случаите, при 
които член на изследователския екип задаваше въпрос, свързан 
с фолклорна практика или историческо събитие, на който 
отговора беше, че в книгата на Анчо Калоянов е написано 
всичко. По този начин се създава „нова индивидуална, 
социална и културна идентичност”85 и памет, които са 
основани върху интерпретации на спомена. По повод на 
идеята за консенсус, проявяван при реконструирането на 
определени ритуални моменти от миналото, жена от село 
Аспарухово споделя: „Абе имаше ся. Да речем булката 
трябваше да е тъй направена, другата вика не, тъй трябва да 
бъде. Ей такива работи. Е накрая, който каже да речем по-
хубавото, направихме като нея и готово. Кой решава ли? Ми 
някоя от жените да речем. Казва да речем булката тогава беше 
с червено. И казват с бяло було ще бъде, а тогава беше на 

84 Пак там.  
85 Цитирано от Кандо 2001: 53. 
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времето с червено. Както М. е прибулена тука с червено и се 
съгласяваме и го направихме с червено. Ами щом съм чувала, 
че едно време беше с червено – съгласявам се.”86  

„Да се съгласиш” да запомниш е не само акт на промяна на 
спомена, но и основа за неговото предаване и реконструиране. 
В известен смисъл „да се съгласиш” да запомниш по 
определен начин е компромис с индивидуалната памет, в 
името на колективната или конструктивна памет, която според 
Богдан Богданов „определя конкретния контекст на акта 
спомняне, като разбиране и от това, че спомнящият си си 
спомня така, както си спомнят и някакви други като него или 
по друг начин казано, се съобразява с конвенциите в 
определен културен контекст” (Богданов 2006: 59). 
Предадените чрез фолклорните песни културен контекст и 
форми на ритуалност, описани в книгата, се превръщат в 
„консерватор” на знанието и паметта. Това до някъде 
задължава местните (които също са наследници на паметта) да 
помнят „както трябва”. Учениците от Хуманитарната 
гимназия са запознати с описаните в книгата „Добър юнак с 
добра коня” фолклорни практики и исторически сведения – по 
този начин писменото знание активно участва в придаването 
на ценност на определени практики, окачествявайки ги като 
интересни, традиционни и „автентични”. Това се случва не 
само чрез спомена за дадено събитие, но и при употребата на 
присъщи атрибути или материални носители на паметта, 
каквито биха могли да бъдат и дрехите – на страницата на 
училищния проект се забелязват снимки на деца, облечени в 
носиите на възрастни хора от селото, например „носията на 
баба Джена пак оживя”87, като коментар под снимката е 
написано „истинска чéнгенка”88.  

86  П. М., Аспарухово, 2013.  
87Вж. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436909053019984&set=a.374160182628205.10
1037.362941430416747&type=1&theater (посл. посетен на 25.11.2013). 
88 Пак там.  
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Съхранението на културната памет, както отбелязва и 
Асман, е „запазване на смисъла в рамките на културните 
цялости, което се осъществява чрез повторение и 
възпроизводство на символни действия” (цит. по Тодоров 
2006: 93). В село Аспарухово се осъществяват различни 
повторения на символни действия от страна и на местните, и 
на участниците в експедицията. Тяхната цел е учениците да 
съхранят и реконструират частични спомени от определени 
ритуални моменти – месене на хляб, носене на мълчана вода, 
обличане на чéнгенска носия, повторение на ритуали като 
„Пеперуда” и др.89 „Подбраните сегменти на миналото”90, 
които да мобилизират ресурс за неговото запазване, трябва да 
бъдат валоризирани и реконструирани като „ценни”, „важни”, 
„атрактивни”. Не само предметите, но и практиките би 
трябвало да бъдат представени в своя контекст, за да получат 
значението на „семифор”, т.е. предмет „носител на видими 
характеристики, способни да изразяват определени значения” 
(Кандо 2001: 98). Така например изграждането на миналото е 
базирано не само на определена практика, но и на 
реконструиране на части от света на жителите на село 
Аспарухово. Смисълът на предавания спомен е той да бъде 
запазен и съхранен: „Те пресъздават запазените представи за 
съществуване на фолклорни елементи сред местните хора на 
Че́нге (...) Чрез „играта” и „изиграването” на фолклорни 
елементи, учениците възприемат историята и живота в село 
Аспарухово като важен механизъм за неговото бъдещо 
опазване” (Манчева 2012). Участници в проекта записват 
родовите истории на местните хора, чуват разкази за игрите на 
детството им. Това формира т.нар. от Асман „комуникативна и 

89 Тук може да бъде видяна презентацията „На друма към Утуля” 
http://www.youtube.com/watch?v=IphYyXMITkI&feature=youtu.be (посл. посетен на 
25.11.2013). 
90 Израз употребен от доц. Добринка Парушева в „Културното наследство и 
културните политики в България – между локалното и глобалното”. Доклад, изнесен 
на конференцията „Изследване на културното наследство – състояние, резултати, 
перспективи” организирана от ИЕФЕМ-БАН,  София, 11-12 ноември 2013 г. 
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културна памет”, която „поддържа трайните спомени на 
колектива за едно абсолютно минало. Проявявана обикновено 
като митология културната памет се носи от традиционните 
празници и ритуали” (цит. по Богданов 2006: 86).  

„Уникалната природа, добросърдечните хора от селото и 
общата ни мисия – да запазим все по-бързо забравящия се 
фолклор и традиции ме изпълват с желанието да се връщам на 
това прекрасно място”91. Предавайки своите спомени местните 
хора едновременно формират знания за общността и знанията 
на общността. По време на експедицията на учениците през 
2013 година, някои от екипите имаха за задача да проучат 
родовите истории на местни хора, да разберат от тях как се е 
изпълнявал сватбен ритуал, да разпитат за ритуални предмети, 
цветове и да научат за празнично-обредния цикъл в селото. 
Предаваните умения на учениците по време на двете години, в 
които изследователския екип се включи в училищния проект 
бяха месене на ритуален хляб, плетене на рогозка от 
царевична шума, посещение при местния грънчар и др. Някои 
от тези практики бяха театрализирани по време на 
тематичните вечери, в които участниците в проекта 
представяха наученото – как се свири на бърдуче, как се 
облича чéнгенска носия или как се танцува чéнгенско хоро, 
как се плете рогозка: „Общуването чрез формите на играта 
води до създаването на колективен опит и обща памет за 
случилото се” (Манчева 2012).  

Според Асман, „Човек си спомня само онова, което е било 
част от комуникацията и което може да се локализира в 
отправните рамки на колективната памет” (Асман 2001: 35)92. 
Възрастни жени от селото бяха „жури” при представяне на 
усвоеното. Светослава Манчева пише, че „учениците 
интимизират тези традиции и създават знание в общността, 
което се предава и на следващите участници в експедицията. 

91  Ив. Т., участник в Експедицията през 2012 и 2013 г.  
92 Цитирано от Манчева 2012.  
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Тази продължителност на играта създава колективна памет и 
общо преживяване на групата, което от своя страна създава 
„културния живот” в самия проект” (Манчева 2012). Така хора 
от селото се превръщат едновременно в обучаващи и 
обучавани – споменът за дадена практика трябва да бъде 
реконструиран отново и отново по един и същи начин. По този 
начин „наследеното” от учениците знание се репрезентира в 
различни форми извън местната общност. „Наследниците” се 
превръщат в репрезентатори и изразители на идентичност, 
която не би могла да бъде наречена че́нгенска, но е 
преживявана и осмисляна от самите деца като българска: 
„Аспарухово е мястото, където всяко едно кътче е изпълнено с 
безброй много истории и неизказани истини. То е това място, 
което ме зарежда всеки път с много положителна енергия и ми 
вдъхва вяра за истинността на нашата мисия – да пазим и 
съхраняваме традициите на нашите предци. Броените дни, 
прекарани в Аспарухово, ме накараха да обикна не само 
мястото Аспарухово, но и че́нгени, местните традиции, 
уникалната природа... А щом обикнеш веднъж толкова силно, 
то ти винаги, рано или късно, ще намериш начин да се 
завърнеш...”93. Завръщането е и символно-метафоричен акт, не 
толкова физически обвързан със завръщането на определена 
територия, колкото с осъзнаването и преосмислянето на 
миналото, като наследници на което се преживяват част от 
учениците. За да предадат или придадат смисъл и усещане за 
идентичност, индивидите и групата би трябвало преди това да 
изградят и осъзнаят собственото си чувство за принадлежност 
и в случая – уникалност. 

Знанието, легитимираното чрез книгата „Добър юнак с 
добра коня” и препотвърдено от местните, се връща отново 
при тях, утвърждавайки  „че́нгенската” им идентичност и 
„автентичността” на техния фолклор. Същевременно децата 
извършват тип „обучение” на местните, които всяка следваща 

93 Г. Ив., участник в Експедицията през 2012 и 2013 г.  
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година би трябвало да потвърждават вече казаното пред 
предишни участници в проекта. Присъствието на учениците в 
селото провокира диалог, насочен към спомените, в който 
активни участници са жителите на Аспарухово: „Даже изпадат 
малко в противоречие (местните), щото един запомнил така, 
другия нали не точно така, почват да спорят как е. Автентично. 
Да, да продължават. Даже са в еуфория и продължават да 
спорят как е автентичното, кое е по-правилното”94.  По този 
начин местните „сами обучават себе си” – споменът се 
превръща в рамка на знание, вид правилност, която провокира 
разговори, насочени към „автентичността” му, които са повод 
за тип „контрол” над знанието. Стремежът да бъдат обучени 
децата в правилното създава предпоставки за обучение и на 
местните, което протича на две нива – един път от тях към тях, 
като носители на паметта, и втори път от тях към децата – като 
предаващи спомена на външни на групата. 

 Реконструкцията на съвкупност от спомени води до 
нейното разпознаване и осмисляне в контекста на локално-
националното. „Социалната рамка на паметта” (по Халбвакс), 
конструира усещането за принадлежност не само към локална 
общност, но и като носител на национална идентичност, 
защото според Халбвакс „независимо че колективната памет 
черпи силата и трайността си от това, че има за носител 
съвкупност от хора, то именно индивидите са тези, които си 
спомнят в качеството си на членове на дадена група” (цит. по 
Тодоров 2006: 97). Като едни от наследниците на спомените на 
местните се явяват участниците в проекта. Изборът на 
спомени, които да бъдат разказани, е насочен колкото „навън” 
от местната група, толкова и „вътре” в нея. В конкретния 
случай първата основна цел на паметта е да съхрани спомена 
за нещо, което местната общност признава като ценност, а 
втората – да придаде значение на ценност, т.е. тя да бъде 
призната като такава и от индивиди, които са непринадлежащи 

94 Ив.Хр., Аспарухово, 2013.  
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на общността. Локалните измерения на фолклорните практики 
се явяват едновременно белег за принадлежност към 
общността и легитимират тази общност на национално ниво. 
Разказът на участниците в експедицията спомага за 
попълването на мрежата от социални агенти, които се 
включват в конструирането и предаването на памет. 
Наследниците привличат нови наследяващи: „Преживяното в 
Аспарухово не може да се опише с нанизи от думи, то трябва 
да се преживее. С всеки разказ, представен пред нашите 
съученици и бъдещи участници на експедицията, аз се 
изпълвам с вярата, че и те ще открият онова, скритото, 
необятното, което открих в Аспарухово”95. Те са превръщат в 
нови приемащи паметта и създаващи нови спомени: „Още след 
първата си експедиция, аз разказах на своите съученици, 
приятели и семейство за дните, които прекарах в Аспарухово. 
Тази експедиция ме възпита на уважение към миналото и към 
фолклора. Именно чрез своите разкази за прекараното време в 
село Аспарухово, аз бих искала в бъдеще, да възпитам и 
своите деца в едно подобно уважение към ценноста на това, 
което отличава българите от всички други народи по света”96.  

Виртуално конструиране на памет и (пре)предаване на 
спомен за общността  

Когато наследниците по кръвна и родствена линия  се 
отдалечават от селото и то „се обезлюдява”, се прекъсва 
„живата практика, която поддържа или обновява връзката 
между поколенията и съдейства за утвърждаване на 
личностната или групова идентичност” (Кръстанова 2012: 9). 
След преместването на селото, заради построяването на язовир 
Цонево, населението на Аспарухово силно намалява.  
Обучението, което се извършва чрез проекта за научна 
експедиция, изгражда и възпитава нов тип наследници – 

95 Г. Ив., участник в Експедицията през 2012 и 2013 г.  
96 Ив. Т., участник в Експедицията през 2012 и 2013 г.  
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репрезентатори на наследството. Кметът споделя за 
предишната оживеност на селото, за настоящето обезлюдяване 
и за прекъсването на връзките между местните: „Ами какво да 
ви кажа, начи тука се е запазил фолклора, обаче до някъде тия 
по-масовите празници понамаляха, тука селото е изселено 69-
70 та година заради язовира и кажи речи една втора от селото 
го няма. Долу е било много по-голямо селото и е имало хора за 
всичко. (...) Мисълта ми е, че е било много оживено, много 
младежи и деца”97. 

 Децата, участници в проект за научна експедиция 
„Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”, и техният научен 
ръководител Елеонора Николова определят себе си като 
носители на спомена: „Истинските неща са тези, които имат 
минало, което помним, настояще, което ни вълнува и бъдеще, в 
което вярваме! Аспарухово е най-истинското място за нас!  
Обичаме го и затова сме сигурни, че то ще ни позволява да се 
завръщаме и да преживяваме неговия важен смисъл!”98 

Формите, чрез които се предава усвоеното знание, излизат 
извън формата ударение на проекта. Виртуалното 
пространство и онлайн платформата Facebook, в която се 
създава страница на училищния проект, конструират нови 
социални мрежи около помненето. Това е мрежа от 
наблюдатели и наблюдаващи, но и съ-преживяващи 
информацията за събитията, която се споделя. Участието на 
чуждестранен доброволец, който през 2012 година беше 
американец от Корпуса на мира, а през 2013 година – 
французин от в Европейската доброволческа служба, спомага 
за придаване на ценност от носители на различни културни 
разбирания. Наднационалното признаване на дадена практика 
за интересна или важна, като например „французин тъче 

97 Ив. Хр., Аспарухово, 2013.  
98 Вж. https://www.facebook.com/AsPaRuHoVo (посл. посетен 25.11.2013). 
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рогозка”99, внася допълнителен смисъл за ценността и 
важността ѝ, придаден основно от наследяващите паметта.  

От своя страна, учениците представят себе си също като 
носители на друг тип култура – „ние децата на големия град”, 
които се „завръщаме в миналото”, за да опознаем онова, което 
е забравено или отмиращо: „Тук красивият образ на 
българския свят възкръсва от миналото за нас, децата от 
големия град”100. Репрезентирането и интерпретирането на 
наследството от страна на деца, участници в проекта се случва 
чрез представянето им на различни форуми и конкурси, един 
от които е Конкурс за любителска етнографска фотография, 
организиран от ИЕФЕМ-БАН101. Много често изказните 
форми, чрез които се споделя преживяното от учениците, 
навеждат на идеята за носителите на изчезващо минало, което 
трябва да бъде съхранено и познато, предадено за 
поколенията: „От поколение на поколение“ („В паметта на 
поколенията”) Аспарухово е мястото, където традициите се 
съхраняват, като се предават от поколение на поколение”102. 
Идеята за предаваната през поколенията памет и вдъхването на 
„живот” в практиките и спомените е провокирана и от 
присъствието на децата от гимназията. Хората, които символно 
контролират предаването на спомените и паметта, са местните. 
Общуването между различните социални агенти – деца и 
местни – формира желание за създаване на една 
непрекъснатост при предаване на знанието и паметта: „Още 
след първата си експедиция, аз разказах на своите съученици, 
приятели и семейство за дните, които прекарах в Аспарухово. 

99 Вж. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656335274411800&set=a.618626721515989.10
73741835.158656437513022&type=3&theater (посл. посетен 25.11.2013). 
100Вж.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656334844411843&set=a.618626721515
989.1073741835.158656437513022&type=3&theater (посл. посетен 25.11.2013). 
101 За участието на учениците в различни конкурси и формати в монографията 
подробно разказва техният научен ръководител – Елеонора Николова. Вж. стр. 11-20.  
102Вж. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656335004411827&set=a.618626721515989.10
73741835.158656437513022&type=3&theater (посл. посетен 25.11. 2013). 

77 
 

                                                           



 
 
(…) аз бих искала в бъдеще, да възпитам и своите деца в едно 
подобно уважение към ценноста на това, което отличава 
българите от всички други народи по света (...) А при 
разговорите ни с бабите от селото в очите им се четеше 
надеждата, че децата, чиито брой днес намалява, ще запазят 
това, което отличава селото от другите”103. И още: „По 
стъпките на един изчезващ свят“ – в с. Аспарухово (със старо 
име Чéнге), обличайки автентичните носии, ние, участниците 
в Петата фолклорна експедиция се пренасяме в мистичния 
свят на миналото, който оживява чрез дрехата, побрала 
истината за цял един човешки живот. Снимката е направена по 
време на теренно интервю с баба Джена през юли 2013 
година”104. „По стъпките на нашите предци“, защото за нас 
това пътуване във времето не е просто едно проучване, а начин 
да се докосваме до смисъла на живота”105. 

Сходни на споделените тук идеи бяха изразени и чрез 
визуалната презентацията „Отраженията  на изгубения свят”, 
представена на Международния фестивал на етнографския 
филм в София през 2013 година106, чрез който участници от 
експедицията „представят изследването си за родовия свят и 
формиране на памет за него в село Аспарухово, община 
Дългопол”107.  

Преживяват ли себе си децата като наследници на един 
„изгубен” или „умиращ” свят? Училищната експедиция всяка 

103 Ив. Т., участник в експедицията от 2012 и 2013 година. 
104Вж. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656332281078766&set=a.618626721515989.10
73741835.158656437513022&type=3&theater (посл. посетен 25.11.2013).  
105Вж. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656334931078501&set=a.618626721515989.10
73741835.158656437513022&type=3&theater (посл. посетен 25.11.2013). 
106Вж. http://ifefsofia.wordpress.com/ifef-sofia-2013/ (посл. посетен 25.11.2013). 
107Вж. 
http://ifefsofia.wordpress.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
%D0%BA%D0%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-2013/ (посл. 
посетен 25.11.2013). 
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година попълва своя архив с множество снимки, разкази и 
интервюта, взети от жителите на селото. Децата носят спомена 
за местни хора, с които са се запознали по време на своите 
„практики”, някои от които вече не са между живите. Чрез 
разказите на местните жители, учениците „възкресяват” 
спомени и места свързани с бита и ежедневието, които с 
времето са забравяни: „Сбъднахме магията на водата в 
Аспарухово – открихме и възкресихме Дядо Вълчовата чешма! 
Тя е нашата находка!”108  

Отношението към наученото, запомненото и разбраното е 
като към нещо живо, флуидно, динамично, променящо се, 
умиращо. Наблюдава се стремеж то да бъде екстериоризирано 
чрез различни изразни средства, представяния и 
възпроизвеждане на множество форуми и конкурси, както и 
във виртуалното пространство109. Усвоеното от децата знание, 
приложено в различни формати, се интерпретира и показва 
пред външни за общността хора на национално и 
международно ниво. Репрезентацията на спомена е  символен 
капитал, който рефлектира върху наследниците  – ученици и 
жители на селото. Наследството би могло да се превърне в 
ресурс за развитие, а „договарянето”, „договорът” между 
предаващите и приемащите памет е изграден върху 
съгласието, което възприема „автентичността” и 
„уникалността” на че́нгенския фолклор и ритуалност. 
Неговото съхраняване и популяризиране се възприема като 
мисия от участниците в училищния проект. Употребите на 
миналото, на спомените и наследството стават залог за 
бъдещето. Те формират културна комуникация, изградена 
върху съгласието относно ценността на паметта и културното 
наследство. Носители на паметта, наследили я по родствена и 
кръвна връзка, я предават на външни на групата, които от своя 

108https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440808925963330&set=pb.36294143041674
7.-2207520000.1385826437.&type=3&theater (посл. посетен 30.11.2013). 
109  Съществуваше онлайн страница посветена на проекта, наречена „Славянски свят”, 
която вече е недостъпна поради технически причини.  
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страна я репрезентират, както вътре в самата група (чрез 
преповтаряне, игрови театрализации и възстановки), така и 
вън от нея: „Устойчивостта често се разглежда чрез въпроса за 
наследството като благо, като богатство, което се предава 
между поколенията и изгражда хоризонтални (синхронни) и 
вертикални (междупоколенчески) социални връзки, 
създавайки общност” (Nieddu, Petit et Vivien 2009)110. 
Учениците изграждат мрежа от социални агенти, които биха 
могли да формират общност – те предават наученото на своите 
съученици, правят различни събирания, на които разказват за 
своите преживявания в селото, като по този начин провокират 
интерес у евентуални нови участници в експедицията. Децата 
придават смисъл на своето участие, превръщайки го в 
социална и културна ценност, определяйки селото като „най-
истинското място за нас”. Възприемането и преживяването на 
децата като наследници на миналото спомага за тяхното 
личностно утвърждаване и докосване до „смисъла на живота”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110Цитирано от Кръстанова 2012: 12.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 
Наследството и паметта са теми, които днес имат нужда от 

„припомняне“ и от „преоткриване“. Поставените въпроси за 
това какво е наследството и как паметта пресъздава ценности, 
които служат за съхраняване на общността, ни насочват в 
различни посоки на формиране на отговори. Помненето и 
спомените са важни и „живи“ тогава, когато се появи 
„другият“ или този, който идва да „попита“ къде и как се 
съхранява наследство и местна памет. Един от най-ярките 
примери за  флуидния и динамичен характер на тези процеси е 
видим при предаването на спомени от членовете на 
съответната група към другите. Кое е ценно и защо са нужни 
„наследници“ е друга отправна точка на дискурса около 
проблемите, свързани с паметта и наследството. Днес в село 
Аспарухово съществуват механизми и практики на предаване 
на памет, които изграждат идентичности и създават 
самосъзнание на наследници. Един от основните проблеми, 
които занимават екипа на изследването, е как един ученически 
проект може да предизвика мисленето за наследство и да 
продължи местната традиция. 

Устната и писмената практика при предаването на знание 
са важна част от конструирането на спомена. Те се 
пресъздават и едновременно с това пресъздават различни 
интерпретации на наследството както и на механизмите за 
неговото „изработване” и „унаследяване”. Това 
(ре)конструиране дава възможност за „избор” на наследство и 
би могло да доведе до „желание” да бъдеш наследник. 

 
 
 
 
 
 

81 
 



 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Авджиева, А. 2013. Приложната етнология в работата с деца. 
В: Петкова, Б., М. Златкова, Ст. Антонов (съст.). След 
следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 
години Етнология в Пловдивския университет. Пловдив, (под 
печат). 
Антонов, Ст. 2012. Символно-реално – дихотомия на 
нематериалното културно наследство. В: Локалното 
наследство – ресурс за местно развитие. Пловдив, 60-69. 
Арънсън, Е. 2009. Човекът – „социално животно”. София: 
Изд. „Дамян Янков”. 
Асман, Я. 2001. Културната памет. София: „Планета-3”. 
Барт, Фр. 2000. Към повече натурализъм в 
концептуализирането на обществата. В: Николов, Б., Р. 
Даскалов (съст.). В паяжината на смисъла. София: Изд. 
„ЛИК“, 345-362. 
Бурдийо, П., Л. Вакан. 1993. Въведение в рефлексивната 
антропология. София: ИК: „Критика и хуманизъм”. 
Ганева-Райчева, В. 2012. Политики и практики при 
конструиране на памет и наследство: Съюзът на тракийските 
дружества в България. В: Социологически проблеми, 1-2, 113-
131. 
Гийърц, Кл. 2000. От гледна точка на местния човек: за 
природата на антропологическото разбиране. В: Николова, Б., 
Р. Даскалова (съст.). В паяжината на смисъла. София: Изд. 
ЛИК, 177-194. 
Димитрова, Ц. 2013. Народната история между устност и 
писменост. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”. 
Дичев, Ив. 2002. От принадлежност към идентичност. 
София: Изд. ЛИК. 
Зонтаг, С. 2013. За фотографията. София: Изд. „Изток – 
Запад”. 

82 
 



 
 
Златкова, М. 2012. Културно наследство, проекти, локалност 
(Постсоциалистически трансформации). В: Локалното 
наследство – ресурс за местно развитие. Пловдив, 29-44. 
Казаларска, Св. 2007. Краят на музея „такъв какъвто го 
познаваме“. Кризата на репрезентациите и 
предизвикателствата на новата музеология. В: Колева, Д., Г. 
Гончарова. Културологични изследвания: Политики на 
репрезентация. София: Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“. 
Казаларска, Св. 2012. Музей 2.0?. В: Дичев, Ив., Ю. Роне 
(съст.) Нова културна геометрия. Уеб-мрежовици, култур-
бракониери, кибер-агитатори. София, 91-112. 
Калоянов, А. 1986. Добър юнак с добра коня. Варна: Изд. 
„Георги Бакалов”. 
Кандо, Ж. 2001. Антропология на паметта. София: ИК 
„Одри”. 
Кант, И. 1992. Антропология от прагматично гледище. 
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 
Касабова, А. 2007. За автобиографичната памет. София: 
НБУ. 
Кръстанова, Кр. 2000. Вещите в дома – визуализиране на 
общностна памет. В: Български фолклор, 1, 29-41. 
Кръстанова, Кр. 2012. Нематериално културно наследство и 
местно развитие. В: Локалното наследство-ресурс за местно 
развитие. Пловдив, 5-18. 
Лазова, Цв. 2011. Културната памет: въвеждане в проблемите 
за паметта, наследствата и идентичностите. В: Гарнизов, В., 
Цв. Лазова (съст.). Ловци на умове. Лекции по антропология. 
София: НБУ, 124-138. 
Локалното наследство – ресурс за местно развитие. 2012. 
Пловдив. 
Лучев, Д. 2004. Идентичността и паметта – не нещата, за 
които мислим, а нещата, чрез които мислим. В: Българска 
етнология, 4, 26-38. 

83 
 



 
 
Манчева, Св. 2013. „Играта” като проявление на социо-
културни модели на поведение и средство за изследване на 
терен – по материали от село Аспарухово. В: Петкова, Б., М. 
Златкова, Ст. Антонов (съст.). След следващата запетая. 
Научна конференция, посветена на 20 години Етнология в 
Пловдивския университет. Пловдив. (под печат). 
Неделчева, Йо. 2008. Върба има, върба нема. Варна: Изд. 
Славена. 
Нора, П. 2004. Места на памет. От републикта до 
нацията.Т.1. София: Дом на науките за човека и обществото.   
Памет, идентичност, съзнание. 2006. София: НБУ. 
Парушева, Д. 2012. Територии – икономика – култура. В: 
Локалното наследство – ресурс за местно развитие. 
Пловдив, 19-28. 
Парушева, Д. 2013. Културното наследство и културните 
политики в България – между локалното и глобалното. 
Доклад, изнесен на конференцията „Изследване на културното 
наследство – състояние, резултати, перспективи”. София, 11-
12 ноември 2013 г.  
Рикьор, П. 2000. От текста към действието. 
Херменевтични опити. Т.2. София: Изд. „Наука и изкуство”. 
Стоева, Св. 2013. „Обучение в толерантност" или 
алтернативните образователни методи и ролята на етнолога в 
тях. В: Петкова, Б., М. Златкова, Ст. Антонов (съст.). След 
следващата запетая. Научна конференция, посветена на 20 
години Етнология в Пловдивския университет. Пловдив. (под 
печат). 
Пранджева, З. 2013. Запознаване, усвояване и предаване на 
фолклорно знание в училищния проект „Аспарухово – бъдеще 
за фолклорния свят“. В: Петкова, Б., М. Златкова, Ст. Антонов 
(съст.). След следващата запетая. Научна конференция, 
посветена на 20 години Етнология в Пловдивския 
университет. Пловдив. (под печат). 

84 
 

javascript:openpopup('/user/contracts/reports/publications/view.do?repPubId=1102')
javascript:openpopup('/user/contracts/reports/publications/view.do?repPubId=1102')
javascript:openpopup('/user/contracts/reports/publications/view.do?repPubId=1102')


 
 
Славчева, М. 2013. „Игра на Етнология” – филм без 
сценарий. В: Петкова, Б., М. Златкова, Ст. Антонов (съст.). 
След следващата запетая. Научна конференция, посветена на 
20 години Етнология в Пловдивския университет. Пловдив. 
(под печат). 
Стоилова, Е. 2012. Визуализация на нематериалното 
културно наследство. В: Локалното наследство – ресурс за 
местно развитие. Пловдив, 94-104. 
Халбвакс, М. 1996. Колективната памет. София: ИК 
„Критика и хуманизъм”. 
Шишманов, Ив. 1889. Значението и задачата на нашата 
етнография. В: Народни умотворения, наука и книжнина. 
Книга I, София, 1-65. 
Loulanski, T. 2006. REVISING THE CONCEPT FOR 
CULTURAL HERITAGE: The Argument for a Functional 
Approach. In: International Journal for Cultural Property. Vol. 3, 
USA, pp. 207-233. 
Mead, M., E. D. Chapple, & G. G. Brown. 1949. Report of the 
Committee on Ethics. In: Human Organization, 8(2), 20-21. 
Van Willingen, J. 2002. Applied Anthropoligy: An Introduction. 
USA: Bergin & Garvey. 
Society for Applied Anthropology: Human Organization journal 
In: http://sfaa.metapress.com/content/0g13773l15212220/ (посл. 
посетен 5.12.2013). 

Интернет източници: 

• Фейсбук страница на проекта „Аспарухово – бъдеще за 
фолклорния свят“  https://www.facebook.com/AsPaRuHoVo 
(посл. посетен на 24.11.2013). 

• Конкурс за любителска етнографска фотография, 
организиран от ИЕФЕМ-БАН 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656334844411843

85 
 

javascript:openpopup('/user/contracts/reports/publications/view.do?repPubId=1101')
javascript:openpopup('/user/contracts/reports/publications/view.do?repPubId=1101')


 
 

&set=a.618626721515989.1073741835.158656437513022&ty
pe=3&theater (посл. посетен 25.11.2013). 

• Етнографски комплекс „Овчага“ http://www.ovchaga.com/ 
(посл. посетен 25.11.2013). 

• Първи меден събор Аспарухово 2012 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.46755053661006
9.112793.163144397050686&type=3 (посл. посетен 
10.12.2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Откъс от интервюто с Ив. Хр., кмет на село Аспарухово, проведено 
на 18.10.2013 г. в Кметството на селото в присъствието на гл. ас. д-р 
Меглена Златкова (М. З.), Светослава Манчева (С. М.), Мария 
Славчева (М. С.), Анелия Авджиева (А. А.) и Свобода Стоева (С. С.). 
 
М. З.: А някаква местна история има ли писана или краеведска книга 
нещо? 
Ив. Хр..: Няма писана история. Какво ви интересува? 
М. З.: Ами обикновено има местни истории или нещо написано, 
даже повечето са на пишещи машини по читалищата, или някой, 
който се е занимавал с това. Обикновено учителите го правят. 
ИВ.П.: Ами с туй изселване от старото село много нещо се е 
изгубило, занемари се доста ценни архиви. (…) А писмени 
документи споменават за пръв път 1288, ако не се лъжа, във връзка с 
въстанието на Ивайло, споменава го Михаил Фил, който възпява 
похода на Глава, който идва да помага, то тука е въстанието в 
Провадия. Селото Овчага, това са първите писмени сведения за 
селото. Отначало е Овчага, после става Ченге, сега Аспарухово вече. 
С. С.: А това име, Аспарухово, от къде идва? 
Ив. Хр.: Аспарухово, според Шкорпил всички ченгени, местните 
хора са си приличали,като братя, най-вероятно били преки 
наследници на Аспаруховите българи и за това се 34 година дава 
предложение да се нарича селото Аспарухово. 
С. С.: Вие харесвате ли го това име? 
Ив. Хр.: Гордеем се с това име. През прословутото Османско 
робство, владичество, присъствие – не знам вече как го 
класифицирате вие, тука турската войска е могла да влиза само след 
изгрев и преди залез слънце. След залез, който остане, било на 
негова отговорност. Имало е султанска наредба, там султанска 
заповед, не съм много наясно и затова се гордеем, че турчин не е 
пренощувал тука. Според Златарски, който е основател на музея в 
Дългопол, една от версиите, от легендите, така да го нарека през 
1288 година, Али паша идва с огромна Османска войска, Айтошкия 
проход тука говорим там моста, се казва Орехово местността, и там 
става голяма битка между християнски войски, наши войски и 
мюсюлмански и там става много голяма битка с много загинали и от 
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двете страни. И ченг значи бой битка, долината на мъртви души и от 
там ченг-ченге. А не както си мислят други. 
М. З.: Няма ромски  жители? 
Ив. Хр.: Не, абсурд! Тука по време на това прословуто Османско 
робство, Аспарухово е било освободено от данъци, понеже са били 
пазачи или дервентджии на прохода. Пазят прохода от разбойници и 
затова те са били привилегировани. Освободени от данъци, ооо това 
е турчин не може да замрънке тука, за това се гордеем. 
М. З.: А сега какво пазите? 
Ив. Хр.: Може би има някаква, как да го нарека, това че навремето са 
били пазачи на прохода, след това от тука са излезли много пазачи и 
военни от селото, включително и аз съм бивш полицай. В 
сравнението с глава на населението, поне аз не знам такова село, 
може би има някаква генетична заложба, само го казвам като 
предположение. 
М. З.: Значи пазите, как да не пазите. 
Ив. Хр.: Ми, пазим българщината, така да го наречем, щото ние сме 
остров тука, християнско село, българско село наоколо от тука 
нататъка целия проход е заселен само от мюсюлмани. 
М. З.: Тоест турци или българо-мохамедани? 
Ив. Хр.: Не, българо-мохамедани няма. 
М. З.: Те по-надолу ли са? 
Ив. Хр.: Тука са турци, следващото село е чисто турско и с цел да 
може спокойно да се минава през прохода, това е вече политика на 
държавата, на империята, да. Последното християнско село сме ние.  
М. З.: А язовира, има ли някакви природни заплахи от него? 
Ив. Хр.: Не, специално за Аспарухово няма, щото ние сме на по-
високо. Голям воден басейн, въздуха става по-влажен, иначе 
съчетанието е уникално, голям воден басейн, чист въздух, достъпна 
планина. Има предпоставки за развитието на туризма. 
М. З.: Това табло отвънка наскоро ли е правено? По някакъв проект 
или? Ваша идея? 
Ив. Хр.: Е не точно моя, но да. Ми какво правим, много неща, ама то 
стагнацията си е навсякъде. За да има туризъм трябва да има пари, 
пък то... 
М. З.: А с кое го рекламирате селото? 
Ив. Хр.: По-скоро Общината. До скоро имаше информационен 
център, който си поддържаше сайт, обединяваше цялата 
информация, примерно обаждат се от Пловдивския университет 
десет девойки ще дойдат и примерно искаме почивна станция с 
басейн, с двойни легла и т.н. – цялата информация беше събрана.  
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М. З.: А освен тази практическа туристическа информация, всичко 
това, което Вие ни разказахте как стига до туристите? 
Ив. Хр.: Ми как, има си сайт, нали там е описано историята, 
природна забележителност – Чудните скали, снимки има на къщите 
за гости. 

Приложение 2. 

Откъси от интервю, проведено с Д. А., село Аспарухово. Тя е 
инициатор и организатор на Първия меден събор в селото. 
Разговорът е проведен на 19. 10. 2013 г. в дома ѝ в село Аспарухово 
с присъствието на гл. ас. д-р Меглена Златкова, Мария Славчева и 
Анелия Авджиева. 
..... 
М. З.: Ами, да. Ами, идеята за Фестивала на меда от къде ви хрумна? 
Д. А.: О, идеята, тя много отдавна ми е хрумнала тази идея. Аз съм 
потомствена пчеларка. Дядо ми имаше пчелички – баща ми, леля ми. 
Нали, аз от баща ми вече са научих. Аз по принцип си обичам 
пчелите още от дете. Закърмена съм със... 
М. З.: Медовината. 
Д. А.: Долу в старата къща, в дядовата къща, където съм родена и 
израсла, там имаше дядо ми пчели. Една препична градина със 
завесче така и пчеличките там, една посята градинка рано на пролет 
с пролетни цветя – синчец, кокиченце и пчеличките рано на пролет 
отиват да търсят първия прашец на кокиченцата и аз съм седнала 
така и гледам. И не знам, просто, любовта към пчеличките и като 
гледам какво става – как загиват, как не ги опазваме – просто става 
нещо страшно с тях. Загинат ли пчелите, загива и човечеството. Ние 
сме просто в една верига свързани, със, изобщо – пчелите, 
природата, хората. И ей така, викам ние тука си имаме природа, да, 
имаме си планини, да взема да направя нещо. И реших така, 
спонтанно. Мислила съм нали, но, ей така, дойде ми идеята – викам, 
правя го и това е! 
М. З.: Добре и как го направихте? Защото това си е много сериозна 
организация да са постигне... да са стигне изобщо до това да дойдат 
толкова хора. 
Д. А.: Ами, свързах се с нашите местните пчелари – имаме млади и 
стари и аз. Започнах да посещавам и други събори – първия в 
Несебър, други пчеларски изложения, изобщо интересувам са много 
от живота на пчелите. И викам, ние в нашето село, в Аспарухово 
имаме страхотна даденост – планина. Моя дядо викаше – ако 
съумеем, както пчеличките да използваме всяка тревичка, цветче, 
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листенце и тревичка – дава сирени, мляко и мед. Ако сме така 
трудолюбови като пчеличките да можем да си ги изтеглим от 
природата с много труд и... изобщо с любов и труд. И така – стана! 
М. З.: Ами, кой се занимаваше с това да поканите, да дадете гласност 
на идеята? 
Д. А.: Ами аз. Първо отидох в Община Дългопол, намерих спонсори. 
Кметицата обърна, така, внимание. Съгласиха се с моята идея – „Ще 
го направим”, нали и арендатори най-вече – обърнах се към 
арендатори за спонсорство. Защото нашите пчели наистина, те имат 
от пчеличките голяма полза при опрашването. Ако няма пчели, 
слънчогледът, царевицата, други посеви, не биха са опрашили, нали. 
Домати, пипер – без опрашване няма да има. Плодовете пък да не 
говорим за тях – ябълки, круши, сливи – без пчеличките не става. И 
така – решихме, че тука нашето село отговаря – природата, 
интериора. На всички много им хареса и стана, получи се. 
М. З.: И какво се случи? Първия път? 
Д. А.: Ами, поканих пчелари от цяла България – направихме Кръгла 
маса, на която разисквахме, най-вече живота на пчелите, за 
„синдрома на изчезващия кошер”, на изчезващите пчели, за 
„синдрома на празния кошер”. 
М. З.: Цялото семейство. 
Д. А.: Да. Просто питите, храната им там, хранителните запаси за 
зимата – пчеличките ги няма. И така. То имаше много дискусии по 
телевизията, по радио. Решихме, по-точно аз с тука две-три мои 
момчета, давайте каквото ще правим, помогнахме – направихме 
(смее се). 
М. З.: А то миналата година не е съвпаднало със селския събор...? 
Д. А.: Не, не, не.  Миналата година правихме на осми септември – 
Малка Богородичка. Беше много хубав, слънчев ден. Организирахме 
фолклорна програма. Всички участници във фолклорната програма 
получиха гърненце с мед. Децата играха – веселиха са, просто 
дегустираха мед, медени питки. Много интересно беше, хареса им. 
… 
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Приложение 3.  
При М. Н. – последната директорка на училището в Аспарухово 

Автор на снимката: Светослава Манчева  
 
 

Приложение 4.  
При И. Я. в „Къща на изкуствата – Мая“ 

Автор на снимката: Светослава Манчева 
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Автор на снимката: Светослава Манчева 
 
Приложение 5.  
Летописната книга на село Аспарухово, поръчана за изработка в град 
Варна 

Автор на снимката: Мария Славчева 
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Приложение 6.  Снимка на страница от Летописната книга на село 
Аспарухово, събития от началото на 2004 година 

 
Автор на снимката: Мария Славчева 

Приложение 7. Снимка от етнографската сбирка в село Аспарухово, 
снимки от книгата на Анчо Калоянов „Добър юнак с добра коня” 

Автор на снимката: Мария Славчева 
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Приложение 8.  Начало на Летописната книга на село Аспарухово 

Автор на снимката: Мария Славчева 
 
Приложение 9. Природна забележителност „Чудните скали”, 
закачена на една от стените в Читалище „Добри Иванов Недев“ 

Автор на снимката: Мария Славчева 
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Приложение 10.  
Язовир Цонево 

Автор на снимката: Мария Славчева 
 
Приложение 11.  
Първи меден събор Аспарухово 2012 

 
Източник: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467550536610069.112793.163144397050686
&type=3 (посл. посетен на 10.12.2013) 
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Приложение 12.  
Покана от 2008г. за представянето на книгата „Върба има, върба 
нема“ 

Автор на снимката: Светослава Манчева 
 
Приложение 13.     
В читалище „Добри Недев“ със С. В. 

 
Автор на снимката: Мария Славчева 
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