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ПРЕДГОВОР
„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ е последният
книжовен труд на Нешка Туртанска, който тя завършва през 2004 г.,
предоставяйки два оригинални екземпляра на ръкописа – един на „героинята“ на нейното повествование и друг на читалище „Искра – 1964“
в София, където Лозинка Йорданова е почетен член.
Настоящото издание на „Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ се основава на тези два ръкописни оригинала на книгата на
Нешка Туртанска, които съдържат почти идентични варианти на текста
с минимални отлики в неговата редакция и илюстративен материал.
Двата ръкописа са обработени и адаптирани за целите и възможностите
на тяхното единно издание като печатна книга.
Трудът на Нешка Туртанска представлява преглед на част от книгите на Лозинка Йорданова, отпечатани до 2004 г., като основната
му функция е да изрази почитта на видната учителка по литература
пред нейната ръководителка в областта на етнопедагогиката. Това
специално отношение на авторката личи в самото заглавие на книгата:
„Погледец…“, което съдържа любима дума на Нешка Туртанска още
от съавторството ѝ с Никола Ценкуловски в общия им труд „Погледец към народната култура“ (С., 1994). Тук авторката обаче обръща
допълнително внимание върху умалителната форма на думата, която
е представителна особеност на някои народни говори в България.
Всичко това подсказва, че можем да четем „погледец“ двуяко, с внимане към почитта на авторката пред българската народна традиционна
култура, чийто горещ изследовател и популяризатор е именно Лозинка
Йорданова. Освен този дълбок, сантиментален повод между двете съмишленички и връстнички, книгата на Нешка Туртанска изпълнява и
други задачи – тя се явява летопис на част от писателската кариера на
Лозинка Йорданова и своеобразна хроника на нейната педагогическа
и културно-просветна дейност.
„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ е съставена от три
части, всяка от които е вътрешно разделена на две. Основното изложение на книгата се състои от подробен преглед на десет от книгите
на Лозинка Йорданова, разпределено в две равностойни глави: „Сама
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е камбана запяла“, посветена на книги за същността на българското
народно творчество, и „Очи гльодали, сордце ткало“, отнасяща се до
книги за изучаването на българското народно творчество от деца и
ученици. Тази съществена част от труда на Нешка Туртанска завършва
с библиография на нейните публикации от зората на дебюта ѝ в периодичния печат до най-зрелите ѝ издания, но с календарна граница 2004 г.
Другите две части са разположени в раздел „Приложения“. Едната
от тях представлява специфично илюстративно приложение, което се
отнася вече не до книгите на Лозинка Йорданова, а до нейната педагогическа работа с кръжочниците в Школата по етнография и фолклор
при Националния дворец на децата (преди – Централен дворец на
пионерите), създадена от самата нея, и до културно-просветната ѝ
дейност сред педагогическата колегия, разгърната чрез Националното
етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“, основано и ръководено до днес също от Лозинка Йорданова – съвременния
корифей на българската етнопедагогика. В тази част, озаглавена „Из
архива на…“, може да се видят оригинални фотографии, представящи
различни моменти от художествено-творческата работа на младите
етнографи и от сбирки на членове на Сдружението през различни
години. Любопитен изобразителен материал представляват и снимките на произведения на народното приложно изкуство, създадени от
възпитаниците на Школата по етнография и фолклор, които далеч не
са изчерпателен пример за тяхната изключителна продукция, както и
снимките с видни представители на етнографската наука у нас, заети
от личния архив на Лозинка Йорданова.
Последната част от приложението под заглавие „Други гласове за
Лозинка Йорданова“ отново има текстов характер и включва две групи
изказвания на видни български творци, педагози и научни специалисти
от областта на етнографията, фолклористиката, различните изкуства
и педагогиката. Първата група са откъси от доклади, представени на
конференция на Националното етнопедагогическо обединение, състояла се през далечната 1969 г., а втората група са откъси от различни
публикации или нарочни интервюта на авторката на тази книга с ценители на книгите и делото на Лозинка Йорданова.
Можем само да съжаляваме, че трудът на Нешка Туртанска няма
продължение през последвалите ги повече от десет години, които също
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се оказват много плодоносни за писателското творчество на етнопедагога и културтрегера Лозинка Йорданова.
В заключение можем да обобщим, че книгата на Нешка Туртанска
е рядка по своето съдържание и предназначение, което обяснява както
неуспеха на ръкописа сред българските книгоиздатели до този момент,
така и високата му стойност днес. Действително една книга, преразказваща други десет, няма особени пазарни шансове, независимо от
специфичните ѝ качества. Но за сметка на това с времето тя придобива
непозната за актуалните интереси стойност като самостоятелен литературен принос. Защото насочва читателите към цялостното творчество
на един богат автор, подбужда интереса към неговата личност и очертава основните белези на писателския му почерк и главните посоки в
обществената му дейност.
„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ от Нешка Туртанска
представя трогателен израз на колегиално уважение между две бележити личности и красноречив пример, че съдбата на първопроходец,
каквато е тази на Лозинка Йорданова като етнопедагог, художник и
изследовател, има неминуемо продължение в творчеството на неговите
вдъхновени последователи.
гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
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ПЪРВО ПРЕДИСЛОВИЕ
От много години се каня да пиша за творчеството на Лозинка
Йорданова. По-точно за нейните книги, защото те са нужни на всяко
поколение българи. И защото познавам Лозинка още от есента на
далечната 1958 г. и зная как тя писа своите книги. Помня творческата
история на много от тях. Виждам трепета на ръцете ѝ, като прелиства
страници и допълва нещо, зачерква, оформя… За да станат хубави и
умни тези книги. И те ставаха такива.
Истина е, че книгите на Лозинка Йорданова се превърнаха в съдба
на много от нас – учители и ръководители на етнографски и фолклорни
кръжоци и състави, школи из цялата страна. По нейните книги изучаваме бита на нашите предци, обичаите и празниците им, народното
художествено слово. По тях децата ни се учат да правят сурвачки и
мартеници, да посрещат Бъдни вечер и Коледа. Научават за Еньовден
и Лазарица и как да стават кукери с много, много звънци. Научават за
самодиви и караконджули, както и защо някои скали и камъни „плачат“
като Ниоба.
Светът, който представят книгите на Лозинка, е толкова хубав и
мъдър, толкова богат и безмерен, защото е взет от света на българското народно творчество. Те, нейните книги, са един от многото негови
образи.
Но като започнах да пиша, установих, че да разказвам само за книгите на нашата видна етнографка не е достатъчно. Защото те са дошли
на този свят не в отделен момент от живота на своята авторка, а заедно
и успоредно с всичко, което тя е вършела през години. Всъщност те са
повествование и изповед за работата ѝ като ръководител на Школата
на младите етнографи, наричана в първите години „Сръчни ръце“, и
на Сдружението на етнопедагозите в България, известно в първите години с името „Национално методическо обединение“. Същевременно
тези книги са резултат от научната подготовка на Лозинка Йорданова,
от таланта ѝ да работи с деца, да ги обича, „да измисля нови форми
на дейности“ (по думите на акад. Веселин Хаджиниколов). За всичко
това аз също трябваше да разказвам. Така моята книга се разшири и
дори срещнах много трудности.
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Обърнах се с молба за помощ към специалисти етнографи и фолклористи, учители, музиканти, художници, които добре познават Лозинка Йорданова. Благодаря на всички, които се отзоваха! Голяма част
от това, което написаха, предлагам тук на читателя. Ползвах и книгата
за първата научно-методическа конференция от 1969 г., посветена на
десетгодишнината от създаването на кръжока по етнография към Двореца на пионерите в София и на неговата юбилейна изложба. Истински късмет за мен бе, че в тази малка книжка намерих изказвания на
водещи учени от онова време в областта на етнографията, фолклористиката и образованието по онова време като проф. д-р Христо Гандев,
проф. Мария Велева, ст.н.с. Петър Петров, ст.н.с. Искра Котова, н.с. в
НИИО „Тодор Самодумов“ Драган Немцов, на заслужили художници
като Александър Божинов, Преслав Кършовски и др. Така се оформи
нов, непредвиден първоначално раздел на книгата – „Други гласове
за Лозинка Йорданова“. Намерих за уместно този раздел да бъде след
архивните приложения и така да се слее с „Книгопис“, защото смисълът
на тези два дяла е един и същ.
Надявам се тази моя книга, чакала много години с чиста любов,
колкото и слабости да има, .да изпълни своята задача, а именно да засили у всекиго обичта към българското народно творчество, желанието
му сам да го изучава, да го пази и предава на идните поколения и да се
чувства отговорен за неговата съдба!
Авторката
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ВТОРО ПРЕДИСЛОВИЕ
Книгите на Лозинка Йорданова! Ще ги намерите във всяка училищна библиотека. А и в другите. Четат се от учители и ученици, които
искат и в днешното трудно време да си останат българи. Четат ги всички, които милеят за българската духовност и правят всичко възможно
тя да се запази. Но ако е в навечерието на народен празник – Коледа,
Баба Марта, Лазарица… – трудно ще ги намерите. И по книжарниците
са изчерпани, макар че са повече от двадесет!
Тези книги са резултат от дългогодишна и целенасочена работа. И
не само в една насока. И не само за едно населено място и една етнографска област. Всички, които досега са писали за книгите на Лозинка
Йорданова, подчертават този факт.
През 1989 г. журналистката Елиана Пашкулова нарече нейните
книги „книжици“… Тъй, както са наричани писмените паметници от
нашите деди в най-старо време. Защото са били за народа ни като хляба!
Своето изложение Пашкулова започва с думите: „Самобитно явление в нашия културен живот е творчеството на Лозинка Йорданова.
В духа на нейния живописен език ще кажем, че три бистри чучура
пълнят руслото ѝ на народовед – научни издирвания, учителство, книги
за деца и народната традиция“*.
По същото време проф. д-р Георги Георгиев пише в предговора на
„Камбани пеят“ следното: „Авторката на тази книга – Лозинка Йорданова – е известна етнографка и фолклористка и има неповторим почерк
в нашата научна и научнопопулярна литература. Тя съчетава в едно
прецизността на задълбочения научен работник етнограф с таланта на
повествовател. Не е тайна, че такива автори са рядкост и то не само в
българската книжнина“**.
За етнографите и фолклористите в България тези оценки не са
изненада. Лозинка Йорданова още в далечната 1969 г. беше наречена
„пръв етнопедагог у нас“. Тогава бяха изминали десет години, през
които тя под научното ръководство на Етнографския институт с музей
при БАН, НИИ „Тодор Самодумов“ и МОН изучаваше българската
* Пашкулова, Елиана. Нарекох ги книжици. // Деца, изкуство, книги, 1989, № 6.
** Георгиев, Георги. Предговор. // Йорданова, Лозинка. Камбани пеят. С., 1989.
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народна култура в цялата страна заедно със своите кръжочници, т.нар.
млади етнографи. От всички краища у нас идваха при нея учители,
директори, ръководители на извънкласна дейност, за да се съветват
и учат от нейния опит. Тогава Лозинка Йорданова беше започнала да
прави и изложби на неповторимото фолклорно творчество с ония чудни
нейни кукли и сурвачки, които вече бяха тръгнали по света.
В по-ново време Лозинка Йорданова издаде едни от най-хубавите
си книги: „Коледа е!“ (1994), „Обичани обичаи“ (1996), „Слънчови
пóвратки“ (1998), „Българска народна митология, разказана за деца“
(2000), „Изкуство и народни обичаи“ (ІІІ изд., 2002) и др. Много истини
казва тя в своите книги. Много картини и събития представя от народния живот. С удивителен усет за красота Лозинка Йорданова рисува
българската култура и традиционен бит. А кой ли учител фолклорист
не се е възхищавал от тъй хубавите илюстрации в нейните книги!
Не е възможно да се каже всичко за книгите на Лозинка Йорданова. Но главното се знае от читателите им – българското духовно и
материално народно творчество е достъпно на децата ни. Те могат с
наслада да го изучават, да го възстановяват и претворяват в хармония с
ценностите на своето време. Сигурно затова един познавач на книгите
и работата на Лозинка Йорданова с удивление казва: „Вижте каква
насока! Обучение и възпитание чрез творчество!...“ (Крум Бризов)
Авторката
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ПРОЧИТ НА ДЕСЕТ КНИГИ
НА ЛОЗИНКА ЙОРДАНОВА
Сама е камбана запяла
Пет книги за същността на българското народно
творчество
През три сита пресявах,
хубост за бъдното да отсея
и все по дяволски мостове
догонвах потомците на Орфея!
			
Лозинка Йорданова

1. „Пръски от извора“ – 1973 г., 1993 г.
2. „Хубост за бъдни векове“ – 1983 г.
3. „Камбани пеят“ – 1989 г.
4. „Слънчови пóвратки“ – 1998 г.
5. „Българска народна митология, разказана за деца“ – 1998 г.

„Пръски от извора“
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Това е първата книга на Лозинка Йорданова. Чета я отново, и
отново. Защото искам да намеря възможно най-точното ѝ място сред
другите книги на авторката. И така идвам до заключението: „Пръски
от извора“ притежава всички достойнства на другите най-хубави и
най-известни книги на Лозинка като „Хубост за бъдни векове“, „Камбани пеят“, „Изкуство и народни обичаи“, „Обичани обичаи“… Тази
нейна книга е образец за бъдещите ѝ творби, посветени на българската
народна култура, на нашите народни празници Коледа и Нова година
с белите като разсипващ се сняг сурвачки, на мартенските обичаи с
нийде нечути и невидени мартенички, на Лазарица с нейните красиви
като пеперуди лазарки, на Великден, Гергьовден, Еньовден…
„Пръски от извора“ е книга и за исторически предания и легенди,
за митически герои и събития, които след години ще срещнем в други
произведения на авторката, все така вълнуващи и трудно забравими.
Първата творба на Лозинка е разказ-изповед за етнографските
експедиции с децата, който съвсем естествено прелива в изложение
за една или друга страна от нашата етнографска наука.
От „Еньови китки“ научаваме за Еньовден у нас и по света, от
„Карамфилите“ – за методиката на изучаване на народни шевици от
деца, от „Венец седмореди“ отново – за етнографска експедиция и
главно за това, как децата да творят и пресътворяват онова, което са
наблюдавали на терен…
Да отбележим още едно качество на „Пръски от извора“ – почти
всеки разказ там е не само на авторката, а и запис на чуто от мъдър
и достолепен дядо или баба: било от с. Калипетрово, Силистренско;
от с. Кошарево, Пернишко; от с. Мирково, Пирдопско; от с. Пиргово,
Русенско. Безброй са пътуванията на Лозинка Йорданова из цяло българско. Така в разказа на авторката се вплита и. друг разказ и ние четем
„разказ в разказа“, което е един не съвсем лек белетристичен жанр, но
много четивен, с богато съдържание и достоверност.
„Пръски от извора“ впечатлява с изисканост на композицията и
поетиката. Детето-читател възприема текста като приказка, защото
Лозинка Йорданова има таланта да превръща българските слова
във „вълшебство“, както сама пише в една от последните си книги.
Достатъчно е да посочим как тя именува четирите части на книгата:
„Нова година“, „С полъха на развигора“, „При потомците на Орфей“,
„Изворът да не пресъхва“. Ето и някои заглавия от съдържанието на
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разглежданата книга: „Сурва, весела година“, „Черешчица род родила“, „Сбирайте се малки моми“, „Сухо дърво клони пусна“, „Пчелице
медна илядна“, „Вила мома три венци зелени“, „Сватбарски напеви“,
„Еньови китки“…
Лозинка умее да преплита древни и нови думи в нашия език и така
читателят усвоява този небивал начин на изказ, тази „пътечка“, както
тя пише, към хубавите български думи от миналото. Ако някой попита
лозинкините малки етнографи защо българите правят сурвачки, те сигурно ще му отговорят с думите, а дори и с интонацията на гласа както
на своята ръководителка, тъй и на баба Гена от Черни Осъм, Троянско:
„За да има здраве по хора и. добитък, да раждат овошките, слънцето
да не пърли през лятото и да не краде от убостта на момите, да бягат
змии и гущери от хората, да има сполука в рогат добитък“.
Добрият педагог и образованият читател, макар и не педагог, като
чете „Пръски от извора“, ще установи, че авторката на тази книга притежава най-важните качества, без които никой не би могъл да пише за
нашата народна култура:
– искрена и дълбока обич към българската земя и българския народ;
– безпределна любов към децата, уважение към тяхната личност
и вяра в техните дарования;
– искрен и дълбок пиетет към българското народно творчество.
Защото можеш да имаш талант да пишеш, но ако нямаш тази
тройна обич, хората няма да ти повярват и няма да четат книгите ти.
Не случайно първото изречение от предговора към книгата Лозинка
е написала така: „Обичам народното изкуство, дошло от далечни
времена“. И веднага след това идва пояснението: „Обичам утрините
на Тракия… летните вечери на Жеравна, меките и гальовни Родопи,
тихия Дунав!“ И всеки непредубеден читател вярва, че тези думи са
истина, че те идват от сърцето.
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„Хубост за бъдни векове“

Петата книга на Лозинка Йорданова с повече от двеста страници и
множество снимков материал от най-древни времена до днес е издадена
през 1983 г. в тираж 17 115 бройки. Рецензенти са проф. Мария Велева
и проф. д-р Георги Георгиев.
Темата е същата, каквато е на „Пръски от извора“ – народното изкуство и знание .Същото жанрово разнообразие – къси разкази, есета,
части от дневника на етнопедагога и на неговите млади етнографи. И
отново думи за етнографията, за фолклористиката! Дори е поместен
специален, малък разказ със заглавие „Какво е това етнография?“
Учудват ни възможностите на. Лозинка да бъде хем една и съща,
хем – друга, когато за пореден път пише на една и съща тема. Точно
както е в живота – народните обичаи и празници са едни и същи всяка
година, по едно и също време, с едни и същи имена, а винаги са нови
.Сякаш за първи път мама и баба месят обредни хлябове, сякаш за
първи път се правят сурвачки и се сурвакат всички вкъщи за здраве
и хубост. И не само хòрата, но и стоката в кошарата, дръвчетата в
градината, водата на реката и кладенеца. Това е едно голямо чудо на
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народните празници – винаги свързани със света около нас, с природата
и нейната хубост.
Книгата „Хубост за бъдни векове“ е. „разговор“ с младия читател –
пише в началото авторката. Тя вярва в неговата любов и интерес към
народното творчество и му показва каква красота е сътворил през вековете българинът, каква хубост. И тази хубост може всеки да опознае,
да възстанови, да притежава и пази. На тази основна ценност ни учат
книгите на Лозинка Йорданова.
Има моменти в книгата, при които сякаш потъваме във вълшебния
свят на миналото и сякаш не чуваме гласа на авторката. Скоро обаче
тя ще се обърне към нас и ние отново ще усетим топлината на нейната реч и отново с благодарност ще започнем да четем книгата и да
разговаряме с нея.
Вълнува хрумването на авторката в тази книга да се пише главно за
дървото. За неговото място в бита и културата на българина. Именно за
дървото ще бъде и нашето изложение и поради това започваме с един
голям цитат от книгата. Надяваме се така читателят сам да научи повече
за езика и стила на Лозинка и да почувства трудно достижимите пространства на добрини и хубост, които дървото дарява на нашия народ.
„Какво ли не е дала гората на българина? Тя е животът му от
люлката до гроба. Тя е рабошът, който отмерва един живот, затворен
между резките. Благославяли дървото, когато брадвата го катурвала,
за да разхубавее като сватбен кожел (сватбено знаме) или шарена сурвачка; песни му пеели, когато тъкмели ралото от дрян за първа бразда;
спускали гергьовските люлки на най-яките буки; а когато рожбата
се роди, шарена люлка ще я закърми с дъх на дърво; иконописци изписвали мадони с младенци; по прашните пътища скрибуцали тежко
натоварени коли със зърно; по кърища, сватби, панаири и веселби
пеели писани каруци като млади невести нагиздени; с трепет овчарска
ръка посягала към правото дръвце, за да се превърне то в чуден дар за
любимата – „бяла хурка“ – хем да преде, хем да пее; а момина прикя
най-добре се пастри в дървена ракла писана…
Радвали се очите на хубост, а майсторските ръце благославяли
дървото. От къде започва култът към него?... От времето, когато не
ни е имало. Може би от тогава, когато безпомощен, притиснат от суровостта на природата, човекът е намерил закрила в дървото, а може
от тогава, когато е кръстосал двете цепеници, за да пламне свещеният
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огън… Или от тогава, когато е усетил мъжката сила и я е сравнил с
дърветата исполини: дъб, бук, чинар, дрян, устойчиви и силни срещу
бурите. После, съзрял женската нежност в дърветата като липа, ябълка,
круша, калина, бреза, ракита, които със своята крехкост и очарование
са го хранели, лекували, обличали.
Не се знае. За това можем да гадаем. Но в науката е известно, че
този култ е твърде древен.“
По-съсредоточен размисъл върху този текст ще ни разкрие народният живот „от люлката до гроба“. Само в една страница. Може това
кратко съчинение да го наречем есе, може и ода, за единението на
нашия народ с природата. В него може да видим до крайност синтезирано методическо указание за изясняване мястото на дървото в бита
и духовността на българите. Съдържането е толкова многообразно и
многопластово, че на всеки литературен жанр тук му е тясно. Не може
да се побере в това изобилие от хубост и житейски истини, от българска
и общочовешка значимост. В такива случаи говорим за многожанрово
произведение, което вълнува най-много.
След казаното в раздела „Неувяхваща хубост“ Лозинка продължава да пише за дървото и в останалите три дяла на книгата: „Нова
година – нов късмет“, „Преобърнало се слънцето“ и „От люлката до
сватбеното було“.
„.Ой те, дръвце, право дръвце!“ Така мило и от сърце се обръщали
нашите праотци на Бъдни вечер към дървото бъдник.То горяло през
цялата нощ и с живата си жар показвало доколко ще е добра новата
година. Току-що и тя е наречена, също тъй мило и от сърце, Годинчица:
„Здрава, здрава, Годинчице!“
Също както старите ни майки ще рекат не „поглед“, а „погледец“, не
„висулка“, а „леденка“, „ластунка“, вместо „царевичак“ и „ушнички“,
вместо „менгуши“. Нали и ние днес казваме „детенце“ на новороденото
и уточняваме – „момченце“, „момиченце“… Такива имена се раждат
от безкрайна обич и много радост. Най-голямата обич и радост на
българина е към децата. Тя е пренесена и към дървото. Затова то не е
само „дърво“, а. „дръвче“, дори „дръвце“…
Ой те, дръвце, право дръвце!
Де си расло толкоз тънко,
толкоз тънко, та високо?
Отговаря тънко дръвце:
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– Ой, те тебе, малка моме,
я съм расло тамо горе,
тамо горе на планина
край езеро самовилско.
Отсече ме вакъл овчар,
донесе ме да ме сади
край огнище, край трапеза.
Аз съм, моме, златно дръвце,
златно дръвце плодовито.
Ще порасна дор до небо,
клон ще пусна дор до земя,
лист ще листна дребен бисер,
цвят ще цъфна чисто сребро,
род ще родя чисто злато!*

Народните сурвачки са творчество на всяко дете и на всяка къща.
А когато това дете, според обичая момченце, за първи път ще сурвака, то неговата сурвачка не е само творение на къщата, а на цялата
рода. Първи са баба и дядо, които ще вържат на върха на дряновицата
златната паричка. След тях мама и тате поставят гердани от плодове
и бели като цвят пуканки. С украшения и дарове кичат сурвачката големият батко и голямата кака, стринка и чичо, лелите и вуйчовците. В
с. Соколаре, Врачанско даряват за сурвачката плетени бели чорапки.
Наистина „блажени“ са не само децата, а и техните близки в селата,
където битува този неписан народен закон – момченцето, което за първи
път отива да сурвака (на 4-5 годинки), трябва да се подготви и изпрати
от цялата рода. Сходен по значимост обичай има и за момиченцата,
които за първи път ще лазаруват.
Дрянът е най-здравото дърво у нас. Много пъти и по много поводи
казва това Лозинка Йорданова. Тя не един път е писала за неговото
място в живота на българина. А децата знаят, че той е най-якото дърво – когато се сурвака с пръчка от дрян, здраво трябва да се шиба, за да
е здрав и як през годината този, когото сурвакаме. В Родопите такава
пръчка се нарича „шибучица“ (Николай Хайтов).
Авторката е поместила в книгата си различно украсени сурвачки.
Една от друга по-хубави, да им се усмихне човек, да им се радва. От* Позволявам си в отделни моменти оттук нататък да се отдалеча от конкретния текст. Това
е продиктувано от богатото съдържание на „Хубост за бъдни векове“ и вярвам, че читателят ще
се съгласи с мен. Защото това „отдалечаване“ не би било без тази книга на Лозинка Йорданова.
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ворете „Хубост за бъдни векове“ и си изберете най-хубавата сурвачка.
Но най-добре е да украсиш сам своето „дръвце“ така, както е украсявано то от твоите родители и прародители. И ако в твоя роден край
случайно няма дрян, откърши си клонче от плодно дръвце – ябълка,
череша, круша, леска, черница…
Голяма хубост е донасянето от гората на едър клон дрян, за да се
„пеят пръстените“. Мило ни е за това дръвче, но то е за всички моми
и мощи (като бъдника за семейството) и така те цял живот го помнят и
не забравят родното място, както всички, които са държали в детството
си сурвачка.
Пролетните обичаи и празници също не биха били тъй хубави и
чакани без витите венци от зелени върбови клонки в ранна пролет. И
люлките не биха се възпявали като „златни полюлейки“, ако не са вързани на буково дърво или орех. Гергьовден нямаше да е. „зелен“, както
Великден „червен“, без зелените букови клони и цветето гергьовче,
украсили високи порти и метени дворове.
Трудно е да се посочи народен благослов без участие на някакво
дърво. Коледарите благославят, като ритмично чукат дървените си тояги с дубаня, свекървата посреща невестата и благославя, като стои в
рамката на писаната врата, за чаканата рожба се прави дървена люлка,
за мома – дървена ракла…
Голяма хубост са ония оброчни дървета, около които села или манастири правят сборове. Такова дърво, по-дълголетно от България, се
пази в с. Гранит, Старозагорско. Песен има за подобно дърво:
Израсло е дърво високо.
Корени му са в сине море,
вършец му бе в сине небе,
листи му са жълти жълтици,
цветът му – дребен маргарит,
на секо клонче – славейче…

Да се поклоним на дървото с почит!
Неговата хубост идва главно от доброто, с което е свързано то.
Според народната естетика, не един път казва това авторката, хубаво
е това, което е добро, и е добро това, което е хубаво.
За дръжка на сватбеното знаме („стяг“, „уруглица“) девери и
шаферки отиват с песен в гората и там отсичат най-правото дръвце.
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Край стъблото му се изсипва вода, оставят се орехи и хляб за „прошка“, за „откуп“.
При украсяването на обредните хлябове се използват стилизирани
форми не само на птици, а и на растения. Хлябът за кума се украсява
с клонки от плодно дърво, с три ябълки и много зеленина и цветя.
Нарича се „сватбено дръвче“ или „кумово дръвце“. След младоженците кумът е първата фигура в сватбата, ето защо през цялото време
на трапезата пред него стои забодено в хляба това „кумово дръвце“.
Някои фолклористи пишат, че то се счита за клонка от класическото
„дърво на живота“ и нов филиз в „родовото дърво“.
В „Хубост за бъдни векове“ се обръща внимание и на „грижата“,
която гората има за хората:
Майчица, що е рождена,
и тя си чеда изказва
на турци и на сеймени.
Гората майка хубава,
скрий ли се в нея хайдутин,
никому нищо не казва.

А песента „Под горица, под зелена, ред орачи, ред копачи…“ освен
че разкрива отново нежната обич на българина към гората, напомня и
една позната картина от щита на Ахил („Илиада“, Омир).
На гората може да се признае най-съкровена тайна, най-голямата
болка. В Разложко, когато булката в първата брачна нощ излезе „недобра“ (не е девствена), младоженецът рано сутринта, пред изгрев
слънце, отива в гората пред нея да изплаче голямата си мъка с тъй
трогателните думи: „Знай, горо, и ти, че аз съм взел любе облюбено и
разнеси и другите гори да знаят и тия!“*
Много вълнуваща е традицията в някои краища на България да
се канят на сватба „свети дървета“ и да се дарява гората. У всички
славянски народи има песни за този обичай. Не е ли това повеля и
клетвена заръка към младоженците – през целия си живот да помнят
тези дървета и тази гора и да ги пазят?
Почти неизвестна песен на тази тема е записал в гр. Тетевен Атанас
Илиев**. Вариант на същата песен аз срещнах в моето родно село Малка
* Иванова, Радост. Българската фолклорна сватба. С.,1984, с. 60.
** СбНУ. 1892, с. 311.
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Желязна, община Тетевен. „Бальовата“ – така са наричали песента в
нашето село. Моята майка я пееше… Нещо от древногръцките трагедии има в тази песен! Защото сватбата не е била… и е била! Момичето
тайно от родителите си и от близките взело чеиза си от къщи. Двамата
с Бальо тръгнали за неговото село. Пътят им минавал през една висока
гора. Като вървели през нея, Бальо казал, че ще отиде до своето село,
за да доведе сватовници и шафери да посрещнат булката. Тя останала
да го чака сама. Минал един ден, два, три дни… Разбрала булката, че
няма да се върне Бальо. Излъгал я… И решила сама да направи сватбата
си, заедно с високите дървета. Сама пяла, сама вила хоро и с белите си
дарове и шарени месали дарила гората. Така тя се превърнала в бяла
сватба с една булка! Само едно дърво, калина, останало без дар. Тогава
„булката“ запяла край него:
Мума, калино червена,
колкото си червена,
дваж толкова, море,
да си горчива!
Я си върхове приведи,
дар, баща, да те надаря –
дарба ми бяла забрадка.
Не метна бяла забрадка,
най метна тънко въженце,
метнала, обесила се!

Да сведем глава и да помълчим!
За гората! За дървото!
А старите ни майки редят: Гората е като хората. Дървета всякакви –
и млади, и стари, високи и ниски, прекършени и изсъхнали от ветрища
и халища. И зелени филизи…
„Хубост за бъдни векове“, повтаряме ние и дочитаме последните
редове на книгата на Лозинка Йорданова, които са за Николай Хайтов
и проф. Асен Василев. Не се чуди, драги читателю. Те и двамата също
са „венчани“ за етнографията…
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„Камбани пеят“

През 1988 г. Лозинка Йорданова била на среща с деца в Добруджа.
Те я помолили да напише нова книга и тя изпълнила тяхното желание.
Написала „Камбани пеят“, издадена през 1989 г. в тираж 14 617 броя
с рецензенти проф. д-р Георги Георгиев и писателя Николай Хайтов.
Основна тема на книгата е камбанният звън, без който е трудно,
пише авторката, да си представим културата на цивилизациите по цялата земя. Навсякъде той е вестител на добро и зло, стаил е в гласа си
безброй съдби и събития. Камбанният звън носи чародейна сила: „да
те зове, да те кори, да те жали, да ликува заедно с теб“.
Думите на Лозинка към читателя наистина се леят като „медено
ручейче“. Камбанният звън ту ще прогони делника чак отвъд Дунава
и ще стори път на празника с галопиращите нагиздени коне на Тодоровден, ту ще достигне чак до слънцето да го подсети, че е време да
залюлее гергьовски златни люлки полюлейки под ясното небе… или
ще се превърне в друг камбанен звън, сподавен и тъжен, дето съобщава
„на людето, че някой добър човек си е отишъл от този свят“.
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После тържественият камбанен звън сякаш слиза на земята и простичко върши своята работа – „напомня да децата да стават, че е време
за училище, а стопанките да замесят тесто, че утрото скоро ще ги свари
без хляб“. Последното изречение от думите на авторката към читателя
е като златно кълбо, събрало безмерната значимост на камбанния звън.
„Камбаната винаги казва истината“.
И започва изложението по основната тема. Изобилието на информация е може би най-характерната черта на книгата. Читателят немее
пред толкова много факти за камбаната по цялата наша земя. Сигурно
тази истина има предвид проф. д-р Георги Георгиев, за да каже, че тази
книга е научен принос на авторката, която е „постигнала и трудното
единство между науката и народната омайна звучност на словото“.
„Камбани пеят“ се състои от пет части, озаглавени така: „Чародейният глашатай“, „Сама е камбана запяла“, „Заплакала е камбана“,
„Камбаните на бунта“, „Пеят мирни камбани“.
Лозинкините заглавия!
Четеш всяко от тях и си мислиш за непознатия свят, който то носи.
Когато се запознаеш с текста под него, си казваш: Какви заглавия! Те
наистина те канят и викат, и настояват да четеш. Имат право ония,
според които най-напред се впечатляваме от езика на Лозинка – емоционален, образен, достъпен за деца и възрастни.
Внимателният читател забелязва, още когато за пръв път поеме
книгата и за пръв път я разгърне, че в нейната композиция има една
особеност – освен заглавията на основните части на книгата, Лозинка
вплита в текста и други заглавия, много често с неочаквано и изненадващо съдържание. Не бива тези моменти да приемаме като отклонение,
а именно като особеност, като „лирическо отстъпление“.
В първата част на „Камбани пеят“ ние срещаме и следните заглавия (невписани в съдържанието на книгата): „Пеещият бронз“, „Звън
от вековете“, „Железен му е езикът“, „Последното войнишко хоро“.
А към „Сама е камбана запяла“ виждаме още: „Люлки на детството“, „Танцът на русалиите“, „Звънче гласовито“, „Продавачи на
надежда“,, „Човекът, който мълчи“, „Вятър ще вее, звънче ще звънка“!
Без да изреждам всичките „вътрешни заглавия“, както бихме могли
да ги наречем, ще цитирам само още няколко – от другите части на
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книгата: „Дан! Дан! Дан!“, „Занемелите камбани“, „Приказка за руските
камбани“, „Шарено хоро“…
Песента на камбаните, на звънците, на хлопката… на „пеещия метал“. Това чудо на природата и на човешката ръка е част от културата
на всички народи от най-далечния Изток до най-далечния Запад. Археологически разкопки свидетелстват, че камбанният звън бил известен
на човечеството около VI в. пр.н.е. Първите цивилизации – Асирия,
Древен Египет, Гърция, Рим – притежавали камбани с изобразени на
тях божества от митологията.
Знае се, че около 2262 г. пр.н.е. в Китай са изработвали музикални инструменти, съставени от звънци с различни тонове височина,
наредени в хроматичен ред*. През 1715 г., също в Китай, са намерени
музикални инструменти с подредени дванадесет звънчета и други – с
шестнадесет, на които са изпълнявали характерна за китайците музика.
Знае се още, че 1000 г. преди Рождество Христово староеврейската
култура е познавала звънчета, прикрепени към дайрета и този инструмент се наричал „кимвал“. За нас този факт е много важен, тъй като
ни е познат „Томичовият псалтир“ от XIV в., в който има миниатюра,
изобразяваща танца на девет момичета „с кимвали“. Тази миниатюра
е известна с името „Танцът на Мириам“ (от Стария Завет знаем, че
Мириам е сестра на Мойсей).
Най-удивителната находка на археолозите, пише Лозинка Йорданова, сензацията на археологическата наука, която разплита нишката
на родството на древните цивилизации и подчертава съществуването
на камбаната от най-стародавни времена, е огромният небесен бик
Нанди, от чисто злато“. Намерен е в Непал, старостта му е далече
преди новата ера. Рогата му са тъмни, остри и украсени с бледозелен
тюркоаз на челото, а на огърлица, до средата на гърба му, висят два
големи златни звънци.
Прелюбопитни са данните, които Лозинка е намерила за божества,
изписвани по камбаните от всички народи „от Хималаите и суровия
Север до горещите пясъци на Египет, та чак до Балканите“.
* Хроматичен ред – мелодичен ред, който означава повишаване или понижаване с половин тон. (Бел. ред.)
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Първите хора на света са обожествявали камбаната. Те вярвали,
че нейния глас е човешки, „нейни“ думи те записвали на външната ѝ
страна. Например „Аз звъня и със звъна си прогонвам мълнии, зарази,
сатани и злото у човека“. Затова някои народи постоянно носели малки
камбанки по ръцете, на кръста, на шапките, на краката си. В някои
страни възникнали обреди и празници, огласяни единствено от звънци,
каквито са нашите кукерски шествия и калушарските ни дружини.
В Европа музиката на камбаните е позната от V в. Знае се, че в Гърция специално камбанният звън е известен от IX в. От там е знанието
на българите за божествения звън на камбаните.
Италианският народ леел камбани най-много от всички европейци.
Легенда се носи от стари времена, според която в гр. Нола „епископ
Павлиний се разхождал из полето за отмора. Упоен от аромата на
полските цветя и треви, той се спрял с пожелание да се случи някакво
чудо. Изведнъж чул приятен звън и скоро разбрал, че малките морави
камбанки, изпъстрили ливадата, му пеели. За спомен от това голямо
чудо Павлиний наредил да отлеят от мед огромно цвете-камбана и го
окачил на църковния покрив. Това била първата камбана“.
В своята книга „Камбани пеят“ Лозинка Йорданова е включила и
много интересни данни за изработването на тези „глашатаи“, камбаните – за тяхната големина и тежест. Научаваме, че през 1403 г. в Пекин
била отлята 55-тонна камбана, през 1632 г. В Япония – 62-тонна, през
1734 г. в Русия била изработена най-тежката камбана на света – 202
тона. Затова била наречена „Цар Колокол“ – с диаметър 6,60 м. и височина 8,14 м. Отчупеното парче от тази камбана е 11,5 тона и затова
тя не пее… И камбаната в Германия, отлята за Кьолнската катедрала
през 1870 г., също не „пее“ поради грешка при закачването на езика
ѝ. А тежи 25 000 кг.
Много интересна е онази информация, която Лозинка е намерила
за майсторлъка да се леят камбани, да бъдат заклеван, да се спазват
пропорциите между металите така, че камбаните сами да говорят като
с човешки глас. „Напалеон І откраднал камбаната на едно село и наредил на войниците си да я вземат със себе си като военна плячка. При
последните удари на камбаната всички чули думите: Няма да издам
повече звук, докато не ме върнат в моето родно място.“
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Вълнуват цитираните думи на Квазимодо от романа „Парижката
Света Богородица“ на Виктор Юго. Те са думи на обич и жалба за
камбаната, която много се уморява след продължително пеене…
Да отбележим още една особеност на „Камбани пеят“ – Лозинка
веднага след първата част прекъсва разказа си за камбаните по света
и повежда читателя само из историята на българските камбани. И тук
постъпва така, както във всички други книги – пише за България, за
нашата народна култура. Но „Камбани пеят“ е различна. След като
запознава читателя с наши исторически предания и легенди, със свои
спомени и преживявания, свързани с песента на камбаните, авторката
отново ни отвежда на световната сцена. „Мирни камбани“ е тази „нова
сцена“, на която деца от цялата планета – бели, жълти, черни – бият
своите родни камбани, които са над 130 на брой… Бият ги свободно
и силно и техният звън лети към небето, към звездите, към Космоса!
Планетата Земя пее с гласа на камбаните!
Корицата на книгата със седемте цвята на дъгата е своеобразно
въведение към тази „световна сцена“. Не измислена, а била и то не в
Париж, не и в Ню Йорк, а в София! През 1979 година!
Асамблея на децата от цял свят в София! В България, чиято столица
носи името на мъдростта…
По този начин първата част на книгата – „Чародейния глашатай“,
и последната – „Мирни камбани“, се сливат в представите на читателя
подобно на пеещ пръстен, който е прегърнал българските камбани. Те
са част от този пеещ пръстен. И нашите въстания и бунтове, и нашата Смърт и Свобода, и сватбите и погребенията ни, все огласяни от
камбани, от медни чанове, от звънци и хлопки, са част от културата
на цялото човечество! Като песните ни, една от които вече се носи във
вселената от гласа на Валя Балканска…
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„Слънчови пóвратки“

Приказка за народните обичаи и обреди,
нанизани в календара на слънчевия кръговрат

Върнала се към всичките си книги, също и към записките от етнографски експедиции, Лозинка Йорданова е събрала цялата хубост и
духовност на обичайно-празничната ни система и я е нарекла „Слънчови пóвратки“. Както слънцето се завръща в своя дом всеки път след
пътуване над земята, така народните празници и обичаи всяка година
се завръщат при нас. Все нови и все хубави, както ги помним от предни
години.
Българските народни обичаи и празници се изучават от XIX в. За
тях.са писали едни от най-видните синове на България – Георги Раковски, Любен Каравелов, Цани Гинчев, Димитър Маринов, Христо
Вакарелски , Михаил Арнаудов, Иван Хаджийски и др.
Безспорна истина е, че народът ни е сътворил обичаите, празниците, обредите не за дни и години, а за столетия и хилядолетия.
Народните празници, обреди, обичаи – това е историческо и художествено творение, което принадлежи на целия народ. Защото той го
е създал през историческо време – неговите корени са и тракийски, и
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славянски, и български. Тази истина Лозинка Йорданова не един път
подчертава в своите трудове.
На никого не се кланя българинът, че има това богатство. Сам е
стопанин на празника, както е стопанин на собствения си дом. Ако
желае да играе хоро – ще играе, ако не – няма да играе. Ако желае,
на Гергьовден ще украси двора и портата си с букова шума или друга
зеленина, ако не – няма да направи това. Но чудото е там, че тези „изисквания“ на празника или обичая всекиму са мили и скъпи, всеки ги
чувства като кръвна връзка с род и родина. И разбира, че именно на
празника ще изрази отговорността, която носи пред паметта на своите
праотци, завещали почит към българските народни традиции. Всеки
остава пред съвестта си честен и се подготвя за празника и участва в
него по собствено убеждение, свободно – като свободно се разпорежда
в собствения си дом. Със самочувствие на стопанин, облечен с нови
премени. Дори в народните песни се „рисуват“ хорà на моми и невести,
нагиздени като шарени пеперуди, като цвете в градина.
В „Слънчови пóвратки“ празниците, обичаите и обредите са цветни,
те носят багрите на сезона, в който се подготвят и провеждат. По време
на Коледа и Нова година всичко е бяло, като снега в края на декември
и през януари. Дойде ли Баба Марта – шаренията на мартениците
излиза из къщи. Тя е в дворове, обори, по цветя и овошки... Великден
и Гергьовден са толкова „зелени“ и „червени“, колкото листата на
дърветата и цъфналите цветя по поляни и равнини… .Лятото и есента
не са пропуснати от авторката и от художника на книгата. Със своя
слънчевоогнен цвят те идват от „Танцът на русалиите“, „Танцът на
нестинарите“, на „Еньова буля“... Освен излъчването на цветността,
книгата предлага и чудни звукови картини. Чува се даже „бръмченето“
на бабиното вретено...
В „Слънчови пóвратки“ има много песни, свирни, игри. Българите
нямат празници без песни и хора. Да си припомним мисъл на Христо Ботев, която не е толкова известна, колкото стихотворенията му:
„Българският народ е останал до днешния ден само затова, защото
този славянски народ обича да пее, да свири, да играе и да си тупка
шапката о земята“.
Авторката е поместила в книгата и стихове от съвременни поети,
но те като че ли не могат да достигнат хубостта на народните песни.
Особено съдържателни са нашите обредни песни, а и всички други,
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до които трудно могат да се наредят авторови творения. Изключение
са „Коледари“ и „Чумави“ на Пенчо Славейков.
Още през 1968 г., а след това и в 1974 г. Лозинка пише: „Всяка
нация е пазила и пази своите обичаи и традиции. Това се отнася и за
родните обичаи, които са жизнени и днес и народът ги тачи и очаква
всяка година с особена радост и топлина. В тях са събрани като във
фокус богатият народен дух, прозорливостта в бъдните дни, вярата в
доброто, надеждата в утрешния ден. Тези добродетели са създали низ
от мъдрости, низ от бисери на изкуството“*.
В народните празници и обичаи присъства бъдещето. То е във времето, когато се подготвяме и очакваме деня на празника или обичая, а
също и след като е минал този ден. Защото на този ден пожеланията и
благословиите са за бъдното, в което се усеща безсмъртието, вечното.
Към бъдещето гледа богатата духовност, взидана в народните
празници и обичаи: песните и припевките, народните хорà, наричанията, обредните хлябове, онази чудна „брада“ от последната дожъната
нива, около която весели жътварки пеят и извиват хоро за по-обилна
реколта, за по-тежки снопове, за по-едри класове! Така е и в първия
ден на есенната сеитба, който се очаква като голям празник. Стопанинът е облечен празнично, с китки накичен. И воловете имат китки на
рогата от здравец и босилек. Първото парче от обредната пита орачът.
„дава“ за Слънцето... Тази красота на земеделския труд уравновесява
несгодите на селянина. Тези хубави обреди, свързани с осигуряването
на хляба, са поглед и вяра в бъдещето.
Всичко казано и неказано за духовната култура на дедите ни напомня за празник, който разтърсва душата на всекиго: „Здраве, колкото
са звездите на небето и пясъка в морето!“, „Дълъг живот и берекет по
ниви и добитък!“, „Пълна къща с добри деца!“, „Веселие, радост и
бъднини всекиму!“
Тези пожелания са изпълнени с вечни като земята истини, превърнати от нашите предци в песни, хорà и благословии. „Слънчови пóвратки“
е частица от този поетичен свят на българските висши идеали.

* Йорданова, Лозинка. Народно приложно изкуство. С., 1974, с. 22.
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„Българска народна митология, разказана за деца“

„Иска ми се тази книга да бъде нашият синовен поклон пред поетичното дарование на народа да разказва.“
Така започва книгата си Лозинка Йорданова. Това встъпление звучи
като изповед и като вричане на авторката да изпълни един дълг – дългът
на българския етнограф и фолклорист да каже на своя народ, че той
притежава таланта да разказва поетично. И че най-голямо доказателство за това е българският народен епос.
Българските митове и легенди се събират и изучават от XIX в. Между първите изследователи на нашата митология са бележити синове на
България като Георги Раковски, Любен Каравелов, Петко Славейков, а
след Освобождението – проф. д-р Иван Шишманов, Димитър Маринов,
Кузман Шапкарев, Цани Гинчев, Марко Цепенков и др.
Първият научен труд, систематизирал и обхванал всичко постигнато по този въпрос и включил лични изследвания на терен, е „Българска
народна митология“ на проф. д-р Иваничка Георгиева. А първата „Българска народна митология, разказана за деца“ е на Лозинка Йорданова.
34

За какво разказват нашите праотци в своите митове? За всичко,
„което срещали и стигали по своя житейски път и пропъстряли с фантастика“, пише авторката. А художникът на книгата Иван Гонгалов
е категоричен в твърдението си, че митът е „измислица“ на народа,
„предание“, чрез което народът може „свободно да създава богове,
дракони, змейове..., да заселва горите със самодиви, водите с русалки,
да прекроява историческите факти. В митологията всичко е възможно
и нищо не бива да ни учудва“.
В българските митове има разкази за Слънцето, Месеца, Звездите,
които разговарят с хората. Гурбетчия пита ясен Месечко дали вижда
от високо селото му, дали вече са накладени седенките и неговото
либе там ли е. Месецът му отговаря... Млада невеста тъжно разказва
на Звездите, на Вечерница, че нейното либе е хайдутин и тя е самичка
при свекър и свекърва.
В нашата митология срещаме вълшебни камъни, скали и дървета,
говорещи птици и облаци, езера; вкаменени хора, та дори цели сватби
на герои с нечувана физическа сила и нечуван разум. За всичко сега
не можем да споменем, защото „то няма начало и край“, както пише
Лозинка Йорданова. Нейната книга ще ни отговори на много въпроси.
Част от тези „отговори“ са в първите три дяла на книгата:
Първи дял – „По билà и по долове“ с подзаглавия „Мислен камък“,
„Чобан кюприя“, „Каменна сватба“, „Тюленът монах“, „Мътното езеро“
и др.;
Втори дял – „В света на българските митове“ с подзаглавия „Небето“, „Слънцето“, „Звездите“, „Вида самодива“, „Тънка Стана самовила“,
„Приказка за змейново хоро“ и др.;
Трети дял – „Злото зло не плаши“ и подзаглавия „Орисници“, „Болестите“, „Холерата“, „Да вървиш у пусти гори“ и др.
Слънцето, месецът и звездите живеят като земните хора. И още,
още чудеса има в тези първи разкази, на които съвременният читател
вярва и не вярва, сякаш наполовина ги приема и се чуди и мае, но те
определено му харесват.
Забелязваме, че тези, които четат книгата, стават по-наблюдателни
и по-съсредоточени.
Нашите малки ученици все ни питат вярно ли е това, възможно ли е,
защо е толкова интересно. А големите сравняват българската с гръцката
митология. Има между тях нещо много общо и нещо много различно.
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И в гръцката митология има герои със силата на Крали Марко, та и
повече. И гърците имат митове за хора, превърнали се в камъни... В
нашата митология Слънцето няма деца, но в гръцката – има. При нас
има „чудни, прекрасни“ самодиви, при тях – музи.
Спираме се най-напред на „Каменни сватове“ и „Каменна сватба“.
Където и да са те – било из Софийско, Кюстендилско, Кърджалийско,
пише авторката, те напомнят, че „обичай не се погазва“.
Какво всъщност е станало?
Преди години сватба се правела, само ако родителите решат това.
Случвало се е младоженците да се видят за първи път на сватбата си.
Така едно време тръгнали родителите на момък да му търсят булка.
Вървели и през девет села в десето намерили. Било едничко чедо на
родителите си и те, както му е редът, нагостили богато сватовете си
и им дали свидната си дъщеря. Тя била натоварена на конска каруца,
описва авторката, заедно със сватбените ѝ дарове и потеглили към
момковото село. По пътя запели сватбарска песен:
Я подувни, ветре, ладовина,
я повдигни превес на невеста,
да видиме защо дни губиме,
дни губиме и конье мориме!

Песета се разнесла по била и по долове. Подухвал ветрец – ненавейник, и повдигнал булото на невестата. Сватовете занемели от изненада – такава хубост не били виждали. От умиление към красотата на
момичето, невеста, кумът се навел от коня да я целуне. В този момент
сватовете, обзети от ужас, че кумът нарушава строгите норми на приличие, се вкаменили! „Бог всичко вижда. Бог ще ни вкамени, ако не
спазваме неписаните български правила на живота“ – учи легендата.
Но ако в „Каменни сватове“ всички разбират греха на кума, то в
„Каменна сватба“ не е така. Никой не е знаел, че сватба между двамата
младоженци е невъзможна, защото били брат и сестра. По време на
Чипровското въстание двете деца били разделени, за да може да бъдат
отгледани възможно най-добре. Никой не е знаел тази истина и всички
били весели и радостни... Като отишли на манастира, обаче, за венчавка, портите му със силен трясък сами се заключили с дванадесет
катинара. Сватбарите разбили вратата и младите били венчани. Но
когато тръгнали към селския мегдан за първото хоро след венчавката,
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станало чудо! „Извил се страшен ураган и за миг цялото сватбено
шествие се вкаменило...“ И до днес – продължава авторката – хората от
Белоградчишкия край сочат чудните камъни, които наричат „Каменната
сватба“ като знамение, че брат и сестра са се оженили.
Известни са и народни песни, в които братът поискал сестра му да
стане за него „първо либе“. И тогава, реди песента:
Чула гора – повехнала!
Чула вода – пресъхнала!
Чули пилци – онемели!

Природата не приема брат и сестра да създават семейство. В
по-късно време научно се доказва смисълът на тази забрана за инцест*.
Тук е мястото да кажем, че ролята на митологията да обясни всичко,
което заобикаля човека – съвсем просто, наивно може би, приказно,
фантастично – понякога е стигала до истини, които след време науката
е потвърждавала. Най-силен пример могат да бъдат научните открития
за град Троя и троянската война, направени въз основа на гръцката
митология. Същото става и с митологията на Стария завет. Полският
учен Зенон Косидовски в своя труд „Библейски сказания“ пише, че
след големите археологически открития в средата на XVIII в. е станало възможно да се установи кое в Библията е легенда и кое – истина**.
Нека сега да обобщим легендарната мъдрост. Превръщат се в камък ония, които погазят народен обичай, морално правило на живота;
стават на камък брат и сестра, ако се оженят; орисниците, прокълнат
ли някого да се вкамени, това става; човек може да пожелае сам да се
вкамени и Бог да изпълни жалбата му; „Каменната царица“ в скалите
над с. Кокаляне, Софийско е жената на цар Ясен, която предала на
турците ключовете от защитната крепост; Мадоната от Белоградчишките скали е вкаменено момиче с дете на ръце, осъдено по силата на
църковните канони.
Срещат се камъни в планината или скали, които са постоянно
мокри, „сълзят“ – казват хората. Според други – „плачат“. Според
митологията ето какво е това – или вкаменен човек за неспазване на
някое нравствено запрещение, както вече се каза, или е човек, който не
може да победи своята мъка и страдание, макар да е станал на камък.
* Инцест – кръвосмешение (бел. ред.).
** Косидовски, Зенон. Библейски сказания. С., 1968 – Увод.
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В световната култура е известна „вечно плачещата Ниоба“. Според
гръцката митология Ниоба в един миг вижда как Аполон и Артемида
прострелват нейните седем (според някои източници десет) дъщери
и седем синове. От скръб майката става на камък, но от очите ѝ вечно
текат сълзи...
У нас – разказва Лозинка Йорданова – също има „плачуща скала“.
Хан Тервел наел нечуван майстор, който сътворил Мадарския конник.
И когато скулптурата била завършена, ханът не дал за невеста на майстора дъщеря си и тя без колебание се хвърлила от скалата. Незнайният
разказвач я е нарекъл „Плачуща скала“, защото е постоянно влажна.
Хората от този край казват, че това са сълзите на двамата млади за
несбъдната им обич.
Сега нека да погледнем към ония митове, които можем да обединим
около темата „Митология на водата“. 3нае се мястото на този „божи
дар“ в бита на хората, в труда и лечебната практика, в обичаите и
обредите, в народните песни, приказки, поговорки... Водата е един от
основните образи във всяка митология, както е огънят например. Как
ли не я нарича народът ни: „светена вода“, „мълчана вода“, „лява вода“,
„възвърната вода“, „прясна вода кладенчова“, „прясна вода изворова“,
„лековита вода“, „снощна вода“, „мъртва вода“, „жива вода““… Едва
ли има по-голямо чудо, създадено от народа, от „жива вода“. Напръска
ли се с нея мъртвец, той оживява!
Лозинка Йорданова пише за водата от друг ъгъл на виждане – водата
като пространство, като място или фон, на който се развива невероятно
събитие или случка. Водата е участник в една човешка драма, но не е
главен персонаж.
„Чобан кюприя“ („Овчаров мост“) е историческо предание за спасяването от смърт на самия Осман Пазвантооглу и дъщеря му Сабие.
Преминавали с файтон една река, а водата неочаквано придошла и
понесла със себе си пътниците. Те били спасени от един млад българин – овчар, който случайно бил наблизо и видял какво станало.
Необикновеното тук не е спасяването на поробител от поробен
(Пазвантооглу е историческа личност, паша на Видинския вилает),
а отказът на младия българин да вземе пари и други богатства като
награда. Казал, че пари и имане си има достатъчно. Искал друго:
„Направи ме паша на Видинския вилает за един месец!“ Като гръм
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подействали на Пазвантооглу тези думи на овчаря – спасител. Той
категорично отказал да изпълни това искане и предложил още пари и
коприни. Последвала низходяща градация на искането на овчаря – да
бъде паша една седмица, един час...
Разсърдил се турският паша и грубо рекъл: „За пашалък да не се
мисли и да не става дума. Друго да иска овчарят“. И тогава умният
чабанин казал: „Последно желание ще ти кажа, пашо. Ако и него не
изпълниш, върви по живо, по здраво, нищо няма да ти взема. Аз ще
застана ей тука, на брега. Овчарската си тояга ще хвърля към другия
бряг. Да бъда паша, искам, докато тоягата падне отвъд реката!“
Съгласил се Пазвантооглу, момъкът бързо хвърлил овчарската си
гега и с пълен глас извикал: „Пашата заповяда на това място мост да
се направи!“ Удивил се пашата на ума на младия българин и наредил
на това място да се построи мост и да се нарече „Чобан кюприя“.
Имаме основание да кажем, че това предание на нашия народ е
извор на много теми и много идеи за работата на етнопедагога. То
съдържа и несправедливостта на социалния живот, и копнежа на човека да служи на хората със своя разум и деятелност, и възможността
различните народи да са равни по между си. Да се ценят и уважават
заради дарбите, които притежават, заради благородството им, заради
готовността за саможертва в името на човека.
Знанието, което читателят получава за „един хвърлей място“, за
„един хвърлей време“, ще го обогати. Особено децата. Те ще научат,
че. това е мъдро българско словосъчетание от миналото, което и днес
се употребява. Означава малко по размер място или малко време, но
ето какво може да произлезе от него, от един „хвърлей време“. Взет се
в преносен смисъл – малко време имаш, абсолютно малко, колкото да
хвърлиш една тояга от единия до другия бряг на селската река... Но като
си умен и благороден и деятелен, чудо можеш да сториш за това време!
Има у нас митове, които са поетичен поклон пред водата заради
нейното приобщеност към съдбата на хората. В такъв един мит с име
„Врелото“ се напомня за най-голямата трагедия на нашите деди по време на османското владичество – задължението да дават „мъжки рожби“
за еничари. Природата и в този случай е намерила начин да облекчи
мъката на родителите. Там, където е погинало малкото момченце Лило,
определено да бъде взето от поробителя, „извряла бистра студена вода“.
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И днес дори, когато слънцето залезе, падне мрак и настъпи тишина,
всеки ще чуе гласа на безутешната майка: „Лило -о -о-о!“
А „Йонин геран“ е свидетелство за един жесток обичай не само у
нас. Когато се започва голям строеж – мост, чешма с много корита и
шопори, геран за цялото село, в основата му трябвало да се взида жив
човек или неговата сянка. За да е здрав строежът! (Кой ли българин не
знае народната песен „Струна невеста“!)
Йона била хубава, добра и работлива мома, но... злочеста. Нейната
сянка била вградена в основите на геран. Залиняла Йона, изгубила
силите си и починала. А геранът и днес е там, близо до с. Дреновец,
Ломско. Водата му все така е сладка и студена, като в първите години.
Нарича се „Йонин геран“!
„Леденото езеро“, „Тъмното езеро“, „Мътното езеро“, „Тюленът монах“ – все от първите три дяла на книгата са митове също за участието
на водата в съдбата на човека. Размътила се бистрата вода от потъналото
в езерото стадо овце; потъмняло езерото от срам и не удобство, когато
една девойка, получила толкова много от него – хубост, златни коси,
сини очи, най-личният момък... накрая поискала да стане царица! А
„Леденото езеро“ е урок за младите, които не един път губят мярка в
желанията и поведението си.
Небесната дъга, към която ние, българите имаме слабост, може да
се каже по-точно – „естетическа слабост“, е сътворена също от вода...
В присъствието на Орфей! Той „често е седял на камък (в средата на
река Арда) и се наслаждавал на тихия ромон на водата, която му редяла
вълшебна музика. Един ден Орфей видял, че под нозете му реката е
побесняла.Тя скачала стремглаво надолу и грохотът ѝ потъвал някъде
вдън земята. Сякаш хиляди невидими пищялки въртели водата в дяволски хоровод. Слънцето се стрелнало през облака от водни пръски
и сътворило най-чудния мост – цветната дъга!“ („Дяволски мост“).
Този мит, разказан така поетично в книгата, е потвърждение на
нашето знание, че митологията е отговаряла на всеки въпрос, който
далечните ни праотци са си задавали за света около себе си. Даже
знаели, от този мит, кой е сътворил дъгата…
Сега ще си припомним библейския мит за дъгата. Според него Бог
обещал че никога вече няма да наказва човечеството с потоп. Втори
потоп нямало да има! В знак на вечен съюз по този въпрос с всички
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живи същества на земята Бог сътворил и окачил на небето седмобагрена
лъчезарна дъга! Е, нека сега да кажем: коя легенда е по-древна; коя е
по-съдържателна; коя е по-поетична?*
Мечтаели нашите прародители животът да е по-справедлив, полек., да няма болести, насилие... Мечтаели за изобилие на материални
блага. И тъй като човешкото мислене и въображение е „разпръснато“,
станало възможно да бъде създадено това „царство на свободата“ и изобилието, каквото е митологията. То е населено от самодиви и самовили,
неземно красиви и вечно млади. Тяхното единствено задължение е да
играят хоро и да пеят. Елин Пелин със своя разказ „Косачи“ отговаря
по следния начин на тези, според които това не е истина, а „бабини
деветини“:
„– Защо ти е истината – пита Благолаж. – Да взема да ти разказвам,
да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор или за смачканата калимявка
на дядо поп?... Или да ти разправям за нас, голи голтаци. Всичко това,
приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?
– Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? –
отговаря Лазо.
– Чудновати, но хубави! Слушаш, слушаш и се забравяш... И току
виж, че чудноватото почва да ти се чини истина, потънеш в него и
отидеш…
Затова има приказки, затова са ги хората измислили. И песните
са затова... да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек!“
Гьоте изказва същото във „Фауст“. В дните на Великден немците
се обличат с най-хубавите си премени, возят се на шарени лодки, пеят,
танцуват и от сърце се провикват: „Тук човек съм! Човек съм и аз!“
Жизнеутвърждаващият оптимизъм на митологията е преминал и в
личното творчество. Не друго, а изкуството, красотата е извор на този
оптимизъм на народите.
Самодивите в нашата митология са идеал за свобода и физическа
красота. Те, както и самовилите, са и добри, и лоши. Не само възрастните могат да ги надхитрят, но и деца, както това се разбира от „Тънка
Стана самовила“.
* Косидовски, Зенон. Библейски сказания. С., 1968, с. 18.
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От люлката ние, българите, знаем и пеем дори за тези неземно красиви и добри самодиви, които в „бели премени“ – „чудни, прекрасни...
летят и пеят, дорде осъмнат...“
В цели четири строфи от всичко дванадесет, Христо Ботев пее за
самодивите. Няма българин, учил в българско училище, да не е заучавал
тези стихове наизуст. Вероятно затова тези митични същества ние искаме да срещнем и видим. За тях мислим, както гърците за своите музи.
Лозинка Йорданова запознава младия читател и с Юдинка, малка нещастна самодива, прокълната от майка си да бъде винаги сама.
Запознава го и с осемте дъщери на бог Перун, които той превърнал в
самодиви за непослушание. Толкова много плакали те, че от сълзите им
избликнали осемте рилски-езера... Така неусетно авторката ни среща и
с орисниците. И не пести своята образна реч, за да ги представи като
враждебни на човека същества. Няма неорисан, казват нашите майки,
и все е лоша тяхната орисия. Но, според нашата митология, знаят се
безброй начини на борбата със злото. Затова проф. д-р Иваничка Георгиева пише, че в края на краищата човекът е този, който ще победи
свръхестественото същество. Ако не може да го „надхитри, да го излъже, да го заблуди, ако всичко това не помага – ще го умилостиви“*.
В четвърти и пети дял на своята книга Лозинка пише за птиците и
растенията. Ето някои от заглавията на тези два раздела: „Кукувицата“,
„Соколът“, „Щъркелът“, „Лястовицата“, „Здравецът“, „Босилекът“,
„Розата“, „Вълшебството на дървото“, „Глогът“, „Нарцисът“ и др. Успяла е да подбере тези „златни зрънца“ от нашето народно знание, които
са достъпни за децата. Ние знаем колко увлекателен е за тях светът на
птиците и животните, на растенията и цветята. С голяма радост те ги
отглеждат и правят празници за тях, състезания за най-хубави клетки
и хранилки, за най-хубаво подредена градинка през май и юни всяка
година. И наизуст разказват онова, което Лозинка Йорданова е писала
за розата, теменужките, зюмбюла, перуниката, здравеца... Понякога
само за царицата на цветята – розата, организират празник и всички
пеят онази дивна песен „Една българска роза“ с автори на музиката
Димитър Вълчев, на текста Найден Вълчев и пръв изпълнител – незабравимата Паша Христова.
* Георгиева, Иваничка. Българска народна митология. С., 1983, с. 201.
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Едно от големите чудеса на митологията е, че тя е все млада и
връстница на всяко време. Като песента, като хорото и огъня, като
дървото, камъка, водата и земята, небето, звездите... Като света, като
Космоса.
В митологията на всеки древен народ намираме легенди и предния
за герои, родени и отгледани от народа и най-често с божествен произход. Шести и седми дял на „Българска народна митология, разказана
за деца“ авторката посвещава на изключителни герои и събития от
нашата история и на богове и светии като Крали Марко, Коня Шарколия, Арватка девойка, Тангра, Св. Георги, Св. Трифон Зарезан, Св.
Иван Рилски... За читателя ще посочим и някои интересни заглавия
от тези последни страници: „С единия крак на Хемус, с другия на Пирин“, „Жив ли е Крали Марко“, „Сънят на кралицата“, „Камбаните на
Плиска“, „Мара бяла българка“, „Подземното царство“, „Вампирите“,
„Навите, навляците“, „Сухо дърво клони пуска“ и др. Дълго се помнят историческите предания, превърнали се в митове – „Марудиното
гиздило“, „Мома жълтуша“ и др.
С голямо вълнение авторката разказва за една от най-хубавите
песни в българската народна поезия, посветена на цар Иван Шишман –
„От кога се, мила моя майно ле, зора зазорила“. И друга песен трогва
до сълзи читателя – тъжната изповед на момичетата „панчаревки“ и
„кокалянки“, които проклинат царица Милица за предателството, което
извършва и Урвич е завладян от турците. И отново, сякаш да ни успокои, Лозинка разказва за „годеша“ – белият овен с позлатените рогове
и с гердан чанове, дошъл на Марудината сватба. Не! Не ни успокоява.
Защото Марудината песен за „годеша“, оставена ни от вековете във
формата на обръщение, може да се сравнява единствено с върхове на
народната песен у нас като „Два са бора ред по редом расли“ и „У Недини ясно слънце грее“. Жалко, че от песента на Маруда са запазени
само „оронени зърна“, но те са наистина златни:
Добре ми дошъл, овенчо,
на момски равни дворове...
Мили ли ти са чанкове?...
Имаш ли си майчица,
майчица да ти заплаче
кайно моена за мене?
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Овенчо, вакъл алчинко,
имаш ли си сестрица,
сестрица да те пожали,
кайно моена за мене?
…Овенчо, вакъл алчинко,
Поблей ми жално с устинки,
потропай ситно с ножинки!

И отново, идва реч за Аспарух, за княз Борис, за цар Симеон и
трагедията на Расате – Владимир и неговото покаяние. А когато авторката ни отвежда в Плиска, за да чуем нейните камбани, „тишината
продължава да звучи в ушите ни“. Тишината на всяка митология без
чийто глас човечеството не може. Затова я има!
За заключение давам думата на Лозинка: „Това, което разказах, е
един глас, един шепот, дошъл от вековете, който ни прави съпричастни
към поетичната представа на дедите ни за Космоса, за националната
история и герои, за оживели природни красоти, за митовете, за културата...“
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Очи гльодали, сорце ткало
Пет книги за изучаването на българското народно
творчество от деца
Чувствам отговорното задължение
да покажа на учителите и ръководителите,
дръзнали да сеят зърното на красотата в детските души
най-преките пътечки към голямото народно изкуство.
					
Лозинка Йорданова

1. „Народно приложно изкуство“ – 1974 г.
2. „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ – 1987 г.
3. „Коледа е!“ – 1994 г.
4. „През три сита пресеяно“ – 1995 г.
5. „Изкуство и народни обичаи“ – 1982 г., 1988 г., 2002 г.

„Народно приложно изкуство“

„В народното творчество се оглежда като в огледало духът на
народа, неговата нравствена красота и естетика. То се е предавало от
поколение на поколение като естетически завет и крие онази тайна,
която стои между практическата необходимост от един предмет и
удоволствието от неговото създаване“. Тези две изречения на автор45

ката включват всичко онова, за което ще четем в „Народно приложно
изкуство“. Особено важна за нас е втората цитирана мисъл.
Спомням си думите на един участник в научната конференция през
1969 г. за отчитане резултатите и поуките от дейността на първия у нас
етнографски кръжок за деца. Той каза: „Кръжокът на Лозинка Йорданова е средище на нов тип обучеше и възпитание… Повече евристика,
повече лабораторна работа, повече практика, повече. досег с живота,
повече творчество в обучението!“*
Книгата „Народно приложно изкуство“ е труд от близо 2О0 страници, издание на „Народна просвета“ с рецензент ст.н.с. Петър Петров и
художник Вера Гачева, учителка. Изложението започва с „Увод“, в който
авторката пише за нови три. метода, които тя и другите ръководители
от Етнографския институт са създали специално за деца, изучаващи
народната култура:
1. експериментално-възстановителен способ;
2. активно учебно наблюдение;
3. междинно активиране.
Първият метод, освен че обогатява децата в теоретична насока,
„способства за опознаване на реквизитите от нашите народни обичаи,
обреда и празници, народни веселия“. Авторката има предвид реквизити, които през годините са получили толкова наслагвания, толкова
заместители, че отдавна се е изгубил първообразът им. В такъв вид те
са „чужди на народната представа за красота“. Последните думи тук са
особено важни. Те ни напомнят една от главните задачи на изучаването
на народното творчество – усвояване на народното знание и представи
за красота; възприемане на чистото народно изкуство.
Вторият способ включва решението на ръководството в експеримента децата не само да наблюдават и слушат информаторите, а и да
водят, подреждат и пазят научната и художествената документация.
Лозинка Йорданова разказва какво вълнение изпитват учениците от
такова. доверие, колко грижливи „изследователи“ и „пазители“ на ценна
информация са децата. И когато тази пазена по време на експедиции
документация вече даряват за ползване от научните работници, децата
се гордеят със своя принос. И остава спомен за цял живот.
* Думите са на Крум Бризов. (Бел. ред.)
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Третият метод –„междинно активиране“ – е не само сполучлив за
работата на терен метод. Той е изключителен със своята хуманност и
с умножаване броя на децата, желаещи да станат етнографи. Ключът
към тези позитивни страни на третия метод е ангажирането, включването в работа на деца от местното селище. Каква, радост е за децата
от едно село да работят със свои връстници, техни гости, от Школата
по етнография в София!
„Народно приложно изкуство“ ни запознава с научни и народни
знания за мястото на изкуството в бита на народа. Красотата на българските песни и хорà, на нашите обичаи, празници и обреди, на белите
ни къщици и невижданото другаде празнично облекло най-напред е
открито за света от пътешественици и дипломати, видели и опознали
нашите земи по време на чуждо владичество и скоро след Освобождението. Унгарският пътешественик Феликс Каниц, който петнайсет
години обикаля из нашите земи – от 1860 до 1875 г. – отнесъл във
Виенския етнографски музей везани ризи от Ловешко с думите: „Те
възбуждат учудването на всеки художник и етнограф“*. Белгийският
дипломат Бусбек е записал в своя дневник: „Така се носят жените
в България, че ти се. ще да помислиш, че някоя Клитемнестра или
Хекуба излиза на сцената“ (царици от епоса „Илиада“ на Омир)**.
И сякаш да илюстрира тази мисъл на дипломата, авторката пише за
своите наблюдения: „младата невеста в Петричко носи риза „гувялница“, „кланялница“ с венец от везани мотиви по края на полите. Момите
нямат право да носят такава риза. Като изява на вкус, изящество и
разбиране за красота българското народно облекло е непреходно по
своето богатство.
Запомнят се думите на Лозинка за красотата на най-насъщни предмети от народния бит. „От палешника и ярема, от косера и сърпа до
най-изящните предмети на изкуството – върху всички тях е изработвана
украса за отмора и естетическа наслада“.
Книгата „Народно приложно изкуство“ убедително ни води до една
изконна истина за българското народно творчество – то е с безмерни
граници, обхваща и земята ни, и планините ни, и слънцето, което грее
* Йорданова, Лозинка. Народно приложно изкуство. С., 1974, с. 17.
** Йорданова, Лозинка. Народно приложно изкуство. С., 1974, с. 5.
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над нас, и ясното небе със звездите. Затова авторката цитира големия
наш син на Възраждането и отличен познавач на народната култура – Любен Каравелов: „Аз обичам народния живот с неговите песни
и пословици, с неговите приказници и легенди, с неговите обреди и
обичаи. Аз бих желал почти всякого да заведа в моето отечество и да
му покажа нашите високи планини и дъбови, и букови гори, над които
се вият тъмни облаци. Аз бих желал да покажа всекиму моя народ с неговите бели къщици, с неговите песни и с неговите празнични обреди“.
Интересни знания предлага книгата за някои занаяти у нас като
каменна пластика, ковано желязо, народни носии, тъкани, шевици,
сватбени сандъци, писани каруци, художествена резба, златарство...
Във втората част на книгата са тези страници, които нарекохме
с „практическа насоченост“ – програми, форми и методи на работа,
примерни уроци и кръжочни занимания, извънкласни дейности, които
са „строителните материали“ от съкровеното верую на Лозинка Йорданова – етнопедагогиката. Гледищата на тази дисциплина засягат:
1. народното изкуство в учебните планове;
2. цели и задачи при изучаването на народното приложно изкуство
(в учебните часове по изобразително изкуство);
3. подготвителна работа и организация на учебното занятие;
4. главни методи и уроци в обучението;
5. рисуване от натура;
6. декоративно рисуване;
7. илюстрации на народен текст;
8. материална база за обучението по приложно изкуство...
Знание, традиционен опит, съвременен опит, показ на подбран
снимков материал – най-общо казано, това включва книгата, за която
говорим. Почти тридесет години са минали откакто тя е издадена, а
трудно бихме намерили в нея нещо отживяло времето си.
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„Майсторете, ръчички, за радост на всички“

Книгата е от петдесет и пет страници, голям формат. Всяка страница
съдържа текст и илюстрации: снимки, рисунки, примерни модели...
Тиражът ѝ е 120 000 броя. 0тдавна не се намира по книжарниците.
Най-напред авторката разказва на децата за обичая или празника,
по време на който се изработва даден предмет (реквизит), посочва
образец и се старае да въведе своите читатели в творческа и делова
атмосфера. Чак тогава авторката приканва децата да работят. Ето как.
В началото трябва да се приготвят инструменти и материали за
работа (примерно ножица, молив за чертане и др.) Ако е за новогодишна сурвачка – сушени плодове: сини сливи, ябълки, круши,
стафиди, орехи, пуканки, чушки, царевични зърна, клонки чемшир,
вълна, прежда, домоткани кърпи, парички... всичко, което ражда
земята в родния край. „Седни близо да дядо вечер, пренеси твоите
материали и инструменти и той ще те въведе в романтичния свят на
новогодишната нощ...“ – призовава авторката. Или ако става дума за
обредните хлябове: „Баба е захванала да меси тесто. Ти можеш да си
щипнеш от тестото и да измайсториш колачета, да украсиш различно
омесените хлябове. Да направиш пиленца, клончета, цветчета... Всяка
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кривуличка, всяка завъртулка има определено значение“. По този начин
Лозинка Йорданова запознава своите малки читатели с майсторството
да сътворят още: поздравителни картички за Коледа и други празници;
„захарно петле“ от вълна; кукличка на молив; огърлици и гривнички
от гайтан, парички, синьо манисто; „петленце“ от плат; разделители
за книга от плат и картон; торбички от плат и зебло; китка от чемшир
и вълна, мартеница, „цветна“ китка от с. Аспарухово, Варненско или
от с. Топчии, Разградско; кукли…
Нека отново цитираме авторката: „Захласвам се пред параван, зад
който подскачат и се заканват кукли. Ето го царството, което пленява
всеки малчуган – куклите!
Кукла за своята внучка баба майстори от кърпа, вързана на възел,
от царевична шума и парцал, от кратуна и вълнена прежда. Дядо ваял
кукла за внучката от глина... По-сръчните правели цяла група кукли, а
после ги разигравали пред челядта през дългите зимни вечери.“
Така е подредена цялата книга – практически насоки, показване
на образци и непременно „преведена за децата“ теория за значението
на предмета, който майсторят, т.е. отговор на въпроса защо ги възстановяват от миналото...
Лозинка Йорданова продължава увлекателно да говори на своите
малки читатели и да им показва как да направят още: градински и бостански плашила; меки кукли; кукли от ивици плат; кукли от картон;
кукла „Иглика“; кукла „Зорница“...
Разказът е съпроводен с много чертежи, за да може всяко дете самò
да си направи желаната кукла, където и да се намира – в града, при
баба и дядо на село, на море…
А за куклите на Лозинка Йорданова, прочули се не само из Европа?
За тях ще споменем повече в последната част на книгата.
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„Коледа е!“

Има ли разлика между „Коледа“ и „Коледа е!“? Ако има, защо
Лозинка Йорданова е избрала „Коледа е!“ – седем букви, а художничката – „Коледа“ – шест букви? Тези шест букви сякаш си танцуват
весело и нашето любимо „е“ няма къде да се вмести. Авторката не
е настояла за нова корица и така хубавата книжка останала с две заглавия: „Коледа“ и „Коледа е!“. Това е първата „смешка от грешка“ в
пристигналата съвсем в първите часове на Коледа през 1994 г. книга
на Лозинка Йорданова, издадена от УНИЦЕФ – София.
В тази привлекателна книжка за деца Лозинка Йорданова разказва
за коледните празници, но всъщност разказват нейните герои – Рада,
баба Неда, дядо Васо. Нека читателят си спомни – още когато се запознахме с „Пръски от извора“, отбелязахме, че този епически или
по-скоро белетристичен жанр, който използва Лозинка, се нарича
„разказ в разказа“. Елиана Пашкулова казва следното по този въпрос:
„Тя (Лозинка Йорданова – б.а.) е пионер в един своеобразен жанр, в
който етнографските обяснения, историческият размисъл, автентичния спомен на стари българи се преплитат с дружелюбна беседа и
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увлекателно повествование“. Добре е да се знае това. За учителя то е
много хубав пример за запознаване на учениците с част от теория на
литературата, тъй като теренните записки и етнографските обяснения
са своеобразен литературен жанр.
Съдържанието на „Коледа е!“ описва „най-дългата нощ на годината“ – Бъдни вечер. Рада е пристигнала от града с родителите си да посрещне Нова година при баба и дядо на село. Първа баба Неда разказва
на всички „Приказка за хляба“. Най-интересен момент в приказката е
срещата с един смок, който препречил пътя на голяма сватба...
Дядо Васо внася бъдника, благославя го, поставя го в огнището и
разказва какво показва неговата жар, множеството въглени... Всички
пеят „Ой те, дръвце, право дръвце!“ Реди се бъднивечерската трапеза –
най-богата през годината. Всичко, що ражда и плоди нашата майка –
земя, всичко тази вечер е на трапезата. Следва един незабравим миг,
който само един път идва в годината – пламват свещите на милата
гостенка на святата вечер, елхата!
Продължават приказките на дядо и баба, но сега и мама разказва –
за звездите над Витлеем...
От двора се чува песента на коледарите! След години може всичко
да избледнее в спомените за Коледа на село, но коледарите и техните
песни и благословии за цял живот остават в душата ни! Тяхната молитва и благословия реди: „Много сме път пътували, друм друмували,
тежки кали претъпкали, темни нощи пребивали, та сме дошли при
тоя наш стар станеник и млад господин. Той се отнесе, поднесе, като
сокол във вишене, като риба в дълбине... И ни дари, подари тая вита
погачина, дето я брали и трупали, вили и китили момци кривошапци,
моми тънковейки. Колко звезди по небото, толко здраве в тая къща!
Отблагослови, дружина!
– Амин! – отблагославя дружината и пее за всекиго от семейството,
пеят специално на добитъка, на къщата. Из цяло село ехтят коледарските песни, както пролетта кънтят лазарски песни, а в ранно лято –
еньовденски.“ Кой ли не си е задавал въпроса за българина и песента?
Тя е душата му – удивила света, страдаща, винаги с него – българина.
Сега лети в Космоса...
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Сутринта на Коледа баба Неда „разнася“ (подава от снощната
трапеза) на съседи и роднини – за здраве и берекет!
Изведнъж... тържествен звън се разнася над заснежените къщи.
Камбаната пее! Пее тържествено и величествено
Бог се роди! Коледа е!
Така завършва първа част на тази чудновата книжица с две заглавия.
А втората част е само с указания за изработването от деца на много,
много новогодишни украшения и играчки. Нека да майсторят нашите
деца с малките си ръчички. Да майсторят и подаръци, и поздравителни
картички, че това си е цяло изкуство някому да поднесеш новогодишен
подарък, който сам си изработил.
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„През три сита пресеяно“

Отново срещаме заглавие, което ни кара да помислим върху него.
Книжката – сборник има и подзаглавие: „От учители за учители и
деца“. Съставител и отговорен редактор отново е Лозинка Йорданова.
Сборникът „През три сита пресеяно“ съдържа творчески и художествени интерпретации на фолклорни произведения от народната
проза и поезия. Написани са от учители в детските градини и началните
училища по време на квалификационен курс по етнология и фолклор
към едноименната школа в Двореца на децата, Со фия. В своите уводни
думи Лозинка обръща вниманието на читателя към наложителното
присъствие „на фолклора в системата на образованието и възпитанието
на децата“.
Заглавието Лозинка Йорданова обяснява по следния начин: „Нарекохме сборника „През три сита пресеяно“ символично. Първото
сито, най-гъстото, е народния живот; второто сито – времето, отсявало
дребното и ненужното; третото сито – сърцето на педагога, дръзнал да
отбере най-хубавото, най-вълнуващото за своите възпитаници, за да
ги закърми с любов към старината“.
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Съдържанието на книгата включва пет малки раздела: приказки
върху народни предания и легенди; приказки върху народни песни и
обичаи, вярвания и народни практики; приказки с битов сюжет; сценарии за народни празници в детската градина и училището; откъси
от тематични разработки за придобиване на педагогическа квалификационна степен или защитаване на дипломна работа с изследователска
и събирателска насоченост и научно-методическа стойност.
И във всичките тези раздели срещаме почерка на съставителката
на сборника. Включени са автори от различни краища на страната,
които разказват за своята дейност. Те наистина са „дръзнали“ да проникнат дълбоко в народните традиции и да закърмят нашите деца с
българщина.
Лозинка Йорданова е народовед, който умее не само да слуша
своите информатори, но който има и дарбата да забелязва и отбира
„златните зрънца“ в техните сказания. Например оцелели хубави стари
думи. Тя ги включва в своите книги и нейните читатели ги усвояват,
дори бих казала присвояват. Аз съм слушала учители и ученици, които
произнасят думи и изрази на Лозинка като свои така убедително, така
искрено, както само нещо много лично може да се каже. Питам се дали
това не е плагиатство в оня смисъл, за който четем в речниците за чужди
думи и специализирани понятия. Не, това е нещо друго. Сигурна съм,
че един ден някой ще пише специално за езика и стила на Лозинка
Йорданова, за нейния дар да подбира от своите информатори ония
думи, словосъчетания и изрази, които със или без прибавка изразяват
мисли и чувства, разбираеми и драгоценни за всяко поколение българи.
От първия дял на този малък сборник „През три сита пресеяно“
дълго се помни приказката „Тъга“ от Костадин Златков. Той е отличен
разказвач, което му помага така умело да ни вода из нашата митология,
че ние забравяме всичко днешно. С неговите необикновени герои обикаляме три пъти... Земята! Спокойно и гордо. Носят ни на широките
си гърбове... караконджули! И в това време слушаме приказка от един
сладкодумен дядо за... всякакви свирки! За голяма радост и ние можем
да правим тези желани свирки там, под „Кадин мост“ – свирки от
ракита, от върбова клонка, свирка – двоянка, свирка – троянка, зурни
и бурии от дебела върбова кора, ръжено кавалче. То е най-хубавата
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свирка! С него се пее и плаче, може да се моли и въздиша като изморен
човек, може и да гука като гукането на току-що родени птиченца…
Под „Кадин мост“ можем да направим и други, „истински свирки“ –
казва нашият дядо. Например свирка от бъз, която също е „свирилка –
кавалче“, с малки дупчици отгоре.
Струва си да притежаваме „През три сита пресеяно“ дори само
заради приказката „Тъга“ на Костадин Златков и заради тъй хубавата
дума „свирилка“.
Вторият и третият дял на книгата също съдържат приказки. Те са
желано четиво за нашите деца, защото наред с всичко друго, са свързани с народни песни и обичаи, със стари народни практики от бита
на древните ни предци.
Приятно е, че общото звучене на сборника е оптимистично, даже
весело. За това допринасят и някои заглавия в книгата: „Плашилото и
Мартеничката“, „Умната баба“ (циганска народна приказка), „Картини
като писани икони“, „Сценарий за тържество в детската градина“ и др.
В четвъртия дял на сборника са поместени материали за учебни
програми (не указания, а готов текст), свързани с народни празници:
драматизации, сценарии, либрета за танц.
За учителите, които желаят да се специализират, са предложени
разработки въз основа на изследователска работа: „Обичаят Помана,
Видинско“, „Зимни обичаи у влашките роми“, „Куклата като етнокултурен феномен“ и др.
„Убедени сме – пише Лозинка в края на своя предговор, – че сборникът ще даде богат плод, тъй както житото се прибира есен в хамбара,
но най-отбраното зърно се връща отново в земята“.
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„Изкуство и народни обичаи“

Българската народна култура обогатява този, който я изучава със
знания за живота и света, със способността да вижда и цени сътвореното от народа. Според Лозинка Йорданова тази истина носи „необикновена сила“. И когато „дойде кръстопът... когато дойдат изпитания –
пише тя – тогава, който не е успял да преживее тази „необикновена
сила“, остава далече от Пътя. Защото само този, който знае от къде е
тръгнал, знае и накъде да върви“.
„Изкуство и народни-обичаи“ има три издания – 1982г., 1988 г. и
2002 г. Тук представяме последното от тях. Неговата първа отлика от
другите издания е форматът на книгата – сега тя наподобява голяма
тетрадка с много цветни снимки и илюстрации, както на корицата,
така и вътре в текста. Впечатлява и структурата на книгата с липсата
на обичайното за Лозинка обръщение „Мили читателю“, „Млада читателю“... Този път авторката започва изложението направо с разказ
за себе си. Неговото заглавие е „Вместо автобиография“. За първи път
в своя книга Лозинка Йорданова пише за себе си, за своето детство,
за бабината къща, за орисията ѝ „от триста пътища“ един да избере:
сама по своята пътека
сърцето с хубост да наливам!
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И продължава да разказва, все в мерена реч, за Руфинка и Марудиното гиздило, за гергьовденските люлки, на които сама се е люляла.
Влизала е в каракачански стан (дом), слушала е най-лютата клетва –
калушарската, и коледарски благослови, нестинарска жар е горила
петите ѝ, дъх на здравец е косила, и сукмани, и шевици е галила, през
три сита е пресявала, та хубост за бъдното да отсее!
Цялата традиция сякаш е събрана на едно място и Лозинка я носи
с протегнати напред ръце...
Песенната изповед ѝ е дала смелост да изрече най-хубавото безумие на сърцето:
Със себе си България понесох,
редом с майчиния благослов...

Нека сега проведем един въображаем диалог с авторката на четената от нас книга.
Въпрос: Какво е добре да знаем за изкуството и неговото значение,
за естетическото възприятие и възпитание?
Отговор: След „Поглед към миналото“ и „Синкретизъм в обредното изкуство“ първата част на книгата е една приказна картина на
познатия и непознат свят на празници, обичаи и веселби, сътворени
от нашите деди. Така са наредени, така са нанизани и нашарени с
обредни песни и хорà, с хубави премени, с мъдри благослови и други
наричания, както само времето може да прави това и да го вижда само
оня, който има дарбата да търси и възприема тази хубост. Именно тя,
хубостта, е предмет на изучаване от деца и юноши. Именно тя е същината на народното изкуство, което има на само национално, но и
общочовешко значение.
„Изкуство и народни обичаи“ ни предлага знания за „градивото“
на народната култура, което предците ни са оставили вековете. Според
Лозинка главното в това „градиво“ е вълшебството на езика, богатството и многозначността на багрите, поетичният израз на музиката,
неповторимият свят на изобразителното изкуство. Те са основата
на естетическото възприятие и възпитание, пътят към осъзнаване и
преживяване на българската хубост. Тя може да се изрази и в едно
описание на наша възрожденска къща: „И днес влезеш ли в българска
възрожденска къща, ще те грабнат веселите шарки на губерите и чергите, събрали радостта на майсторките и превърнати от тях в песен.
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Багрите се редуват изкусно, както природата е редувала била и долове.
Самобитната художничка се възвисява до чистия свят на багри и хармония и декоративно равновесие. В губерите и чергите зеленеят тучни
ливади, полъхват прохладни сенки, искри ярко слънце, гали ведро синьо
небе… От таваните на старата къща греят слънцата на тревненските
марангози. Груби ръце са превърнали парчето дърво в нежни цветя и
са окичили с тях долапите, та ружите да цъфтят, да радват очите. По
полиците свеждат чела кокичета и кукуряци. Пролетта е влязла в този
дом чрез длетото на майстора дърворезбар…“*
Написаното от Лозинка за българската възрожденска къща приемаме като словесна картина, която съдържа отговора на много въпроси за
народното изкуство и народната естетика, за естетическото възпитание
и възприятие както в миналото,така и днес.
Въпрос: Каква материална база е нужна на едно училище и какво
е нейното значение за изучаване на народното творчество?
Отговор: Имат значение материалните условия. Работата ще бъде
по-желана и по-приятна за децата, ако в училище или вън от него те
си имат „свой дом“ – може да е малка стая, салонче или изоставен
кабинет. Важното е да бъде притежание на учениците, да могат те по
всяко време да бъдат „стопани“ в него. Ще си пазят технически уреди,
ще си уредят своя библиотека с етнографска литература, със записи от
български изпълнители на народни песни.
Хубаво е нашите деца да имат и земя. Да, земя! И ще си посадят
дървета, които лекуват – липа, дрян, леска, смрадлика, бреза и всякакви
билки и треви. Какво ли не биха направили малките ни етнографи и
фолклористи, обикнали българската народоука!
За материалната база Лозинка Йорданова пише в раздел „Изложби“
на книгата си (с. 94). Нашето мнение е, че в България няма училище, в
което е невъзможно да се изучава народното творчество и да се правят
изложби за него.
Въпрос: Какво е мястото на песента и хорото, на обредните хлябове
и националните премени в „Изкуство и народни обичаи“?
Отговор: Спомням си, че на моите големи ученици – етнографи от
Враца преди години поставих задача да кажат само с едно изречение
какво е била песента за българите през вековете. Ето някои от отговорите им: „Песните са били светлина за народа“; „Песните са като
* Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. С., III изд., с. 15.
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летенето“; „Песните са правели нашите прадеди духовно свободни“;
„Песните са разпиляната народна душевност“ – пише Найден Геров“.
И успешно защитаваха своите отговори. Според тях (кръжочниците по
етнография и фолклор) народното приложно изкуство въздейства на
човека дори „със своето мълчание“, а песента с думи и глас „устрелва“
право сърцето и мисълта. Песните са „естетически синтез на битие,
мисъл и копнежи“*.
В „Изкуство и народни обичаи“ песента присъства. така, както и
хорото. Без песен ние, българите, не можем – ни в радост, ни в беда.
А хорото се определя като „ехо на песента“. В далечното минало, та
и до днес много хорà са се водели на песен. Първоначално хоро е играно само на песен. Съпровод на музикални инструменти се появява
в по-късен исторически период. Хорото и песента са две изкуства,
към които народът ни реди още едно – премените български, носиите, които според пътешественици от XVI и XVII в. жените обличали
и с тях ставали като царици.... Във всеки български дом, откакто се
помни, в празничен ден се меси хляб със специални украси. И до днес
обредният хляб като вид приложно изкуство има свое специално място
в обичайно-празничната ни система.
Прелистваме страница след страница от „Изкуство и народни
обичаи“ и с трепет следим разказа за песента, хорото, новите премени,
обредните хлябове...
На Коледа от най-старо време и до днес най-много се пее. Почитта към хляба е най-голяма, а веселието на селския мегдан е цели три
дни! Няма друг жанр песни, които да „продават“ повече надежда от
коледарските песни. Авторката е поместила и нотирани коледни песни
за музикално ограмотения читател.
Ладуването е колкото „пеене на пръстени“, толкова и „кръшно
хоро“. То се люлее и вие, както на Васильовден, така и на Еньовден.
Кукеровден! Толкова богати, накичени и чудни са нашите, костюми
на този ден. С месеци ги подготвят добруджанци – така пише Лозинка
Йорданова. „На престилките им сякаш греят златните класове на Добруджа, искрят рубинените вина, цъфтят цветята по необятните поля“.
Дядо Иван Молдованов от с. Калипетрово, информатор на авторката,
казвал: „И под османско сме били, и чокойско търпяхме, но от как се
помни, на този ден кукове играят. То е за берекет... Когато свършехме
* Туртанска, Нешка. Звезданки. С., 1985, с. 58.
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на мегдана, цялото куковско хоро се събираше на едно място и осъмвахме с веселие“.
Да видиш добруджански мъжки ръченик – думат добруджанци – е
вее едно да видиш хубостта на цяла Добруджа!
Лазаруването! И песните, и хорàта, и премените на лазарките, които
са като цъфнала момина градина рано през пролетта, са неповторими... Всичко е слято в едно – колко изкуства са тук, драги читателю?
Не случайно куклите лазарки са най-хубавите кукли, изработени от
възпитаниците на Лозинка Йорданова.
Великден! За всеки ден на празника – нови премени. Три дни се
празнува Великден, а след него Томина неделя – още три-четири и
повече дни. Пак. хоро, пак песни, пак хубави облекла… И какви ли не
обредни хлябове се вият! И какви перашки (боядисани яйца)! Всичко
това е съдържание на великденските веселия.
Добре е да си припомним, че обредните песни са създадени специално за даден обичай или обред. Те се пеят само в определени дни
на годината. Същото се отнася и за обредните хора. Толкова много са
нашите хора и песни, че някои от тях си позволяваме само един път в
годината да пеем и играем. Същото се отнася и за народните премени,
и за обредните хлябове.
Въпрос: Как най-кратко можем да обясним същността на приложните изкуства? Имат ли те бъдеще?
Отговор: Най-кратко обяснява речникът. Затова ще се позовем на
речника на термините по естетика на проф. д-р Валентин Ангелов. За
приложните изкуства той пише, че са „голяма група изкуства с бифункционален характер, свързани с художествената обработка на различни
материали (дърво, камък, метал, глина, стъкло, кожа и др.) и.... съчетават в единство полезност и красота, утилитарност и естетичност....
Същинският повод за тяхното създаване е ползата, която допринасят
в делника и празника на хората“. Те не само са за бита, а самите те са
бит, действителност*.
В книгата си „Народно приложно изкуство“ (1974 г.) Лозинка
Йорданова отделя доста място за същността на приложните изкуства.
Тя също подчертава тяхната битова функция – главното, за което са
предназначени. А естетическата им страна идва на второ място. И
дава много примери в подкрепа на тази своя мисъл. Ето какво пише
* Ангелов, Валентин. Речник на термините по естетика. С., 2000, с. 181.
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за чекръка: „колкото да е нагизден и нашарен, не се създава и пази от
народа, ако не може да служи за производствени цели. Преди всичко
той е предназначен да работи добре, „да пее“... Но неговата декорация
отразява голямото творческо виждане и артистичност на създателя“*.
И още: „И най-красивата резбована хурка, предназначена за дар на
момата, преди всичко трябва да служи за предене“**.
Много убедителни са по-нататък разсъжденията на авторката,
свързани с различни творения от приложните изкуства. Народът ни
не може без хубост. Чашка от дърво да направи, лъжица, чорапи да
изплете българката, шапчица за дете – все украса ще има, характерни
багри ще се използват, та като си служи с тях, човекът да се усмихне
от прилив на умиление от хубостта.
За везбата, за народния костюм ще прочетем в много от нейните
книги и ще запомним мисълта ѝ, че „Хубавото облекло е било едно от
условията за щастие“.
В „Изкуство и народни обичаи“ авторката излага своите идеи и
споделя своя опит за проникване в същината на народните изкуства,
обичаи и обреди от раждането до сватбеното було, от Коледа и Нова
година до Великден и Гергьовден. И навсякъде се подчертава, че обредните предмети и реквизити служат за практически нужди и че в
същото време са естетически оформени, красиви, защото „у човека
материалните изисквания и духовните интереси са винаги в единство“.
Имат ли бъдеще приложните изкуства? – питаме отново.
Проф. Ангелов пише в своя речник, че след Втората световна война,
а у нас след 1970 г., „в приложните изкуства, които са бифункционални,
се наблюдава отхвърляне на утилитарните и приложните им функции;
приложникът започва да прави това, което кавалетният художник... –
натюрморти, пейзажи, портрети от керамика, дърво, текстил и т.н. Той
взривява „приложността“ на приложните изкуства и ги превръща в
събрат на кавалетните форми (салонните форми – б.а.) – поврат, който
няма аналог в хилядолетната им история“***.
В „Изкуство и народни обичаи“ Лозинка Йорданова не засяга
въпроса за бъдещето на приложните изкуства, за превръщането им
в салонни. Обратно, тя обосновава нуждата да се изучава народното
* Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. С., III изд., с. 16.
** Пак там.
*** Ангелов, Валентин. Речник на термините по естетика. С., 2000, с. 93.
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творчество, включително приложните изкуства, до края на средното
образование, защото „Не би била достатъчна културата на един ученик,
завършил средно образование, ако той не е усвоил минимум от знания
за народните обичаи и изкуството, свързано с тях“. Тук срещаме една
мисъл, която авторката ще помести в повечето от книгите си. Наред с
всичко друго, тя – тази мисъл – е и отговор на въпроса дали има бъдеще
народното приложно изкуство. Този отговор е тясно свързан с главната
цел при изучаване на народното творчество в училище и извън него.
„Главната цел е не толкова да възродим традицията – пише авторката Лозинка Йорданова, – колкото да развием и обогатим с нови
вдъхновени творби съвременната ни култура. Защото за културата на
един народ се съди не само по това какво той е наследил от своите
предци и как го пази, но и по това как умее да го използва и подчинява
на своя вкус и разбиране в съвременния живот“*.

* Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. С., III изд., с. 7.

63

ФРАГМЕНТИ ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИ СЛУЧАИ
Грях ли е?
Неотдавна имах възможност да отида в едно училище до гр. Перник. Две млади и две възрастни учителки ме посрещнаха много топло
и с явен интерес какво ще им кажа за книгите на Лозинка Йорданова.
В тяхната училищна библиотека ги имаха и ги бяха чели. Много от
учителите и децата дори лично ги притежаваха. Но след моята беседа
всички ме питаха само за приложното изкуство. И ми показваха безброй
творби на учениците – не само мартенички и сурвачки, а и шевици,
кукли, плашила, стари премени на моми и ергени…
– Ето, това е точно такова, каквото Лозинка Йорданова показа на
нейната изложба – заобяснява ми една от учителките. – И това е също
по неин модел!
Аз гледам сътвореното от децата и слушам думите на симпатичната възрастна учителка. Не съм разбрала кога тя е спряла да говори.
Колко време е минало… Обърнах се с намерение да ѝ се извиня, но
тя ме изпревари:
– Аз имам грях пред Лозинка Йорданова.
– Какъв грях? – запитах веднага, без да предполагам нещо сериозно.
По-скоро очаквах нещо смешно. Даже се усмихнах.
– И от двете изложби на Лозинка Йорданова, които съм посетила,
откраднах по един модел – отговори тя, стори ми се спокойно, и ме
погледна право в очите.
– ?! – изгубих си гласа. А тя продължи да ми разказва, че моделите
били няколко броя и тя само по един си взела и двата пъти, защото такива не можела да изработи сама и да покаже на децата. А била сигурна,
че като им покаже тези образци, те най-хубаво ще изработят своите.
– Грях ли е това?... Грях ли е?... – настоятелно ме питаше учителката
и аз трябваше да ѝ отговоря. Но в това време при нас дойдоха други
гости на училището и аз тъй и не можах да кажа нищо.
Грях ли е, ако един учител сам реши да изгуби своята чест заради
доброто на учениците му? Те толкова много се радвали на съвършените
модели, които само тяхната учителка донесла от София… Направили
и те изложба с такива и други произведения, та цялото училище за64

радвали… Даже селото ходило на тяхната изложба да види какво чудо
са сторили неговите деца.
А учителката не беше забравила, че два пъти е губела своята чест
и повече от трийсет години таи една греховна тайна.

Край един щанд със стари книги
Вървиш ли по коя да е главна улица на София, срещнеш какво
срещнеш, но стари книги на маса непременно ще видиш. Те са тук
зиме и лете, „в пек и мраз“, както се казва, и чакат своя стопанин.
Между тях може да видиш любима книга, която отдавна нямаш вкъщи,
защото някому си я дал, а той не ти я е върнал. Купуваш си я отново с
благодарност, че точно по тази улица си минал. Спомняш си какво ли
не за старата книга, точно като за стар приятел, когото срещаш след
много години неизвестност.
Старите книги са наредени на масата по височина и в средата на
всеки ред е забоден добре виждащ се картон с надпис: 1 лв., 2 лв., 3 лв.
Най-много до 5 лв. Особено ценните книги като речници и енциклопедии, поредици от събрани съчинения на наши и чуждестранни класици
струват повече и за всяка от тях питаш каква е цената ѝ. Имаш ли нужда
и възможност, купуваш я на половин цена от производствената.
Почти всеки ден се спирам край някоя маса със стари книги и чета
заглавията им. Преди няколко дни пак стоя край една такава маса на
кръстовището на бул. „България“ и „Гоце Делчев“ и до мен застават
още трима-четирима души. Един от тях – около четиридесетгодишен
висок мъж, с хубаво оформена брада и костюм – поздрави бодро продавачката:
– Добър ден! Аз пак идвам.
– Добър ден, господине. Приготвила съм Ви книгите с изключение
на една.
– Коя?
– „Хубост за бъдни векове“. Но утре сигурно ще я имате.
Аз много се изненадах. Веднага пресметнах, че са минали повече
от двайсет години, откакто е издадена тази шеста книга на Лозинка
Йорданова, и се включих в разговора:
– Извинете, кой е авторът на тази книга? – запитах нарочно аз.
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– Жена е автор – отговори младият човек. – Носи старинно хубаво
име и затова го запомних веднага. Лозинка се казва. Лозинка Йорданова. Етнографка.
– Вие може би сте учител? – продължих аз. – Главно учители и
деца четат нейните книги.
– Не съм учител. Инженер съм по професия. Но в последно време
чета повече за тракийската култура. Казаха ми, че в тази книга ще намеря нещо за тракийското изкуство. Но повече я търся, защото в нея
е писано много нашироко, както ми казаха мои познати, за дървото и
дърворезбата. Това е мое хоби…
Усмихна се приятно и отново се обърна към продавачката:
– Нали все пак ще мога да получа „Хубост за бъдни векове“?
– Разбира се. Минете утре по това време. – Но гласът ѝ прозвуча
несигурно и може би затова инженерът запита:
– А ако и утре не я намерите?
– Ако не я намери, в градската библиотека ще я откриете със сигурност – казах аз вместо продавачката.
– Не! Искам да си я купя. Толкова горещо ми я препоръчаха. Имало
в нея очерци за Николай Хайтов и Асен Василев – професор по дърворезба. Аз се интересувам от тези личности.
Каза „довиждане“ на продавачката и на мен и си отиде леко огорчен.
Аз също си тръгнах, но не бях огорчена. Да се търси „Хубост за
бъдни векове“ днес, издадена през 1983 г. в 17 115 бройки тираж, отдавна разпродадена по книжарниците в цялата страна, това е повече
от хубаво!
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ПЪРВО ПОСЛЕСЛОВИЕ
Книгите на Лозинка Йорданова и книгата
„Митът за Одисей“ на Тончо Жечев
Като мислех за десетте книги на Лозинка Йорданова с общо за
тях звучене, философия..., спомних си „Митът за Одисей“ на Тончо
Жечев. И за горещите и продължителни дискусии и спорове, свързани
с тази книга. Всеки участващ в полемиката се опираше на една или
друга философска теория, за да обоснове своето мнение. За моя изненада открих, че книгите на Лозинка са за същото, а именно: какво би
трябвало да е мястото на значимите културни и нравствени ценности
от нашето минало в днешния ден; как ние приемаме „завръщането“,
„повторението“, „присъствието“ на тези ценности в съвременното ни
битие; определяме ли ги като „златни зрънца“ и имаме ли „верига“, по
която те да пътуват към нашето „сега“.
Изложението ми ще бъде скромно. Искам само да посоча как един
забележителен учен като Тончо Жечев и един творец на научнопопулярни произведения, етнограф и етнопедагог, независимо един от друг
и по различни пътища защитават еднакви истини. И да подкрепим
тези истини.
В „Одисеята“ като апология на умереността (част от „Митът за
Одисей“) Тончо Жечев се спира на думата „умереност“. Посочва нейните две съставки: Ум и Мяра. Анализира смисловото и звуковото ѝ
значение и заключава: „умереност е лишно доказателство за древната
мъдрост и съвършенство на нашия език, […] най-съвършеното, което
сме успели да създадем, единственото, което изцяло изразява народностния гений“ („Митът за Одисей“, С., 1985).
Според Лозинка Йорданова „вълшебството на езика“ е най-голямото творение („градиво“) на народа („Изкуство и народни обичаи“,
С., 2002, ІІІ изд.). Всяка нейна книга прелива от цитати на песни, исторически предания и легенди, митове – простор на съвършенството
на българското художествено слово. Повече от четирийсет години
Лозинка Йорданова събира „хубостта народна“, бродейки из всички
нейни владения – духовна народна култура, материална, нормативна.
На учители и деца посочва „най-преките пътечки“ за изучаване на това
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безценно богатство, на тази „необикновена сила“ – езика, който „на
всекиго помага“. Намира се и в пеещите звуци на вълшебни камбани,
и в гласовете на гайди и чанове, и в светлината на белите ни къщици и
шарените черги. Лозинка Йорданова сякаш не може да спре да изрежда
сътворените от народа ни извори, които ни обливат с „пръски“...
За Тончо Жечев е въпрос на нравственост какво от традицията ще
изучаваме най-напред. Неговият герой избира митологията. Среща
се с Агамемнон, Ахил, Патрокъл, Аякс, които му разказват за своето
време. Единственото, което ги интересува, е потомството. За Одисей
тези срещи „са „условие“ той да стигне самото „дъно на традицията“ и
да постигне окончателно сродяване и сливане с даровете на миналото“.
Четем със затаен дъх разсъжденията на нашия учен, чийто герой
бил потресен от съдбата на Сизиф и Тантал, също и от участта на други
митични герои и народи. Това станало възможно, според Тончо Жечев,
защото „възрастта на Одисей се удължава, неговата душа става не само
и не просто на годините, на които е, но и на годините на своите мъртви,
тя (душата му) се разширява, като култивира всичко, което е приела, и
съумява живо да предаде, да включи в една верига на приемственост
и предаваемост“.
В своите книги Лозинка Йорданова пише за тази златна верига „на
предаваемост“, самите те са „верига“... Тя я нарича „От баба на внучка,
от баща на син, от род на рода“ и „Да пазим хубостта на народното
творчество за идните поколения!“, „Да пастриш хубостта народна!“.
И създаде Школа по етнография и фолклор – образец за учители, етнографи и фолклористи от цялата страна.
Най-големите тревоги и гняв на Тончо Жечев за отношението ни
към ценностите от миналото идват от твърдението на някои люде, че
„минало няма“, че смисълът на битието е да се живее „сега“, „в мига“.
Като лотофагите, които дъвчат листа от лотос и стават безпаметни. С
болка и протест Тончо Жечев пише: „По-леко ще повярвам в чудото на
възкресението, отколкото в логичната, ясна и проста истина, че нищо
не можем да си върнем, че от миналото от нас е отминало навеки, за
всякога... Повтарям и потретвам – мисълта и чувството за невъзвратимост е най-потискащата от мислите, които познавам. Не искам да
повярвам на нея! И категорично заявявам, че българската народна
песен не е мъртва“.
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Такава тревога в книгите на Лозинка Йорданова няма. Тя спокойно
пише за „присъствието“ на ценности от миналото в нашата съвременност. Дори в една от най-новите си книги – „Българска народна
митология, разказана за деца“ – пише за „Излел е Дельо хайдутин“ и
цитира Артър Кларк (САЩ), според когото „тази песен е като проглас
към звездите, проглас към бъдещето, защита на човешкото достойнство.
Песен, която разтваря небеса“. Днес тази наша народна песен лети в
космоса като уникален представител на планетата Земя за народното
пеене.
И двамата автори подчертават колко беден духом би бил българинът, ако ги нямаше старите ни песни, народните знания, хорото,
митологията, празниците и обичаите...
Тончо Жечев предлага на читателя сам да прецени и осъзнае с колко
духовност би живял своите 10, 20, 30, 40, 50, 60 или повече години, без
да му тежи нещо от товара на възрастта на нашия народ. „Да живеем
само с индивидуалната си възраст, с този нищожен отрязък, който ни
е отпуснат, значи да се раждаме, живеем и умираме като деца, дори
когато сме успели да станем столетници“. Завèт са неговите думи за
„сплитането на възрастта на личността с възрастта народна, възрастта
на индивида с възрастта човешка“.
По друг начин казва тези истини Лозинка Йорданова: „Народното
творчество е естетически завет на миналото“, пътят към него е индивидуален – „Очи гльодали, сорце ткало“, „През три сита пресявах“, а
истината, че красотата на всяко изкуство сама говори на хората, е в
заглавието на една известна, може би най-хубавата книга на Лозинка
Йорданова: „Камбани пеят“.
Така виждаме десетте книги на Лозинка Йорданова, сравнени с
„Митът за Одисей“ на Тончо Жечев. И имаме надежда, че те се помнят
със „завръщането“, „присъствието“ и „повторението“ на „златните
зрънца“ от миналото; с образа на „сплитането на възрастите“; със
златната „верига“ на „предаваемост“и „приемственост“; с правилото
„От баба на внучка, от баща на син, от род на рода“; с призива „Да
пастрим хубостта народна“ и със заглавията на книгите: „Хубост за
бъдни векове“, „Пръски от извора“...
Авторката
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ВТОРО ПОСЛЕСЛОВИЕ
Спомням си един герой от философските новели на Волтер, който получил задача да проучи на място как живеят хората в далечната
страна Персия и да напише отчетен доклад за това. Човекът старателно
си свършил работата, но се затруднил особено много при написването
на доклада. Защото се уверил, че животът на хората бил наистина лош,
но имало и добри неща. Накрая той поръчал при най-добрия ваятел
една статуйка, която да бъде изработена от всички метали и от всички видове пръст и камък – от най-скъпоценните до най-простите. И
вместо доклад представил тази статуетка. Началникът веднага разбрал
какъв е смисълът на този „отчет“ и рекъл: „Ако всичко не върви добре,
то всичко е доста сносно. И наредил животът в тази страна да не се
променя, да си остане такъв, какъвто досега е бил.
Според мен, ако някой възложи на Лозинка Йорданова да проучи
отново българското народно творчество и за това да напише отчетен
доклад, тя също ще предпочете статуетка. Не защото няма да може да
напише доклад, а защото статуята може да бъде по-убедителна. Нейната
статуя обаче ще бъде само и единствено от скъпоценни камъни, без
всякакви земни примеси. За да може тя да каже на всеки, че нашето
народно творчество грее като слънце, че то е „пресеяно през три сита“,
че е „естетически завет на нашите предци“, че е „хубост за бъдни векове“, непреходно и вечно, най-истинската част от националната ни
култура... Нашите деца и юноши, които изучават българското народно
творчество, стават „дипломати на България“, „продават надежда на
света“ чрез сътвореното...
Питам се дали Лозинка все пак не идеализира българската народна култура? Дали тази хубост, която тя рисува и претворява в своите
книги, не е само една носталгия по отминали времена?
Който познава добре нейните книги и работата ѝ с децата и учителите, ще отговори, че всяка от тези книги е възхвала на българското
народно творчество. А това е нещо повече от идеализиране и носталгия.
Ето го точното име на тези десет книги, към които беше отправен моят
поглед: „възхвала“ на българската народна култура и новаторски „път“
към нейното изучаване – определение, което ако се превърне в статуя
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по примера на Волтер, ще бъде изваяна само от скъпоценни камъни,
без каквито и да било други примеси.
Други издания на Лозинка Йорданова? В самия край длъжна съм
да ги спомена:
– „Народното приложно изкуство в творчеството на децата“
(С., 1970): Тази малка книжка от 70 страници вече трудно се намира.
Тя съдържа доклад на Лозинка Йорданова под същото заглавие и
изказвания на видни български учени по онова време – етнографи,
фолклористи, художници, просветни дейци от педагогическия институт „Тодор Самодумов“, учители – по случай десетгодишнината на
кръжока „Млади етнографи“ към Двореца на пионерите в София на
методическата конференция от 26.04.1969 г.;
– „Дворец на мечтите“ в съавторство с Кина Спасова (С., 1976 г.):
От страниците на тази книга в 196 страници и 8000-ден тираж ослепително свети дарованието на българските деца. Читателят е омаян,
сякаш пред него е разказана вълшебна приказка. Не! Истина е всичко!
Непреходното в тази приказка е истина, драги читателю. Авторката ти
казва имена на мнозина, чиито мечти са се сбъднали в този приказен
„дворец“. Можеш с някого от тях да си поговориш…;
– „Общи обичаи и обреди у българи и роми“ в съавторство с
Пенка Балтова, Христо Кючуков и Михаил Букурещлиев (С., 1992 г.):
Книгата е за възрастни и за деца. Води ни до отговор на много въпроси,
свързани с общото и различното в празничния календар на българи и
роми. Показана е хубостта на народната култура както у българите,
така и у ромите;
– „Вече знам какво не знам“ в съавторство с Пенка Балтова и
Атанас Цанков (С., 1994 г.): В обръщението към малкия читател тук
е посочено какво той ще научи от тази книга – „Тя ще ти разкаже за
богатата история на земята, която наричаш своя. Ще ти прошепне
легенди, предания и приказки, и весели случки, и игри, и загадки, а те
ще те научат пъргаво да мислиш!“;
– „Загадки опашатки“ в съавторство с Пенка Балтова (С., 1994 г.):
Художник на тази книга е прочутата куклена авторка Милка Начева.
Това е малка книжка за деца. Съдържа пословици, гатанки, загадки
„опашатки“, смешки купешки…;
– „Обичани обичаи“ (С., 1996 г.): Тази книга съдържа три научни
студии на Лозинка Йорданова – „За обичая Лазаруване в България“
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(1966 г.), „За народните сурвачки в България“ (1968 г.), „Към проучването на народните мартеници в България“ (1972 г.), които са издадени
за първи път в „Известия на Етнографския институт с музей към БАН“.
Според специалисти и познавачи на творчеството на Лозинка Йорданова, тези студии са нейният най-значим научен принос в българската
етнография, който подплатява етнопедагогическата ѝ работа;
– „Ръцете хвалят лицето“ в съавторство с Христо Кючуков (С.,
1996 г.): Художник на тази книга е отново талантливата авторка от
Столичния куклен театър Милка Начева. Голяма колкото детски блок
за рисуване, тази книжка е наречена „книга буквар“. И по-нататък се
пояснява, че тя „учи децата на художествен труд“. Не е пресилено да
кажем, че тъй хубавите модели, илюстрации, указания как да се създава
приложно изкуство, правят детските ръце „златни“…;
– поредица „Ръкотворна есен“ (С., 2003 г.) и „Тайнствата на
зимата“ (С., 2004 г.): Книжките са обединени под едно общо заглавие – „Изворът да не пресъхва“. Предназначени са за деца, учители и
родители, които обичат приложните изкуства;
– „От раждането до годежа“ (С., 2004 г.): Това е книга, сродна с
научните студии на Лозинка Йорданова, издадени от печатния орган
ЕИМ към БАН в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век и
издадени в отделна книга – „Обичани обичаи“ през 1996 г. В уводните
си думи тук авторката пише, че по тази тема е събирала информация
от терен в продължение на двадесет и пет години. Книгата има научнопопулярен характер и като оригинално изследване за социализирането
на човека в българската традиционна култура представлява нов научен
принос в нашата народоука.
Авторката
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ИЗ АРХИВА НА…
Школа „Етнография и фолклор“ в Национален дворец
на децата, София

Деца и ученици от Школата по етнография и фолклор
(в центъра, с усмивката – Юлия Йорданова, признателна дъщеря на Лозинка)

Школата „Етнография и фолклор“ към Двореца на пионерите в
София – днес Национален дворец на децата – е създадена от Лозинка
Йорданова през 1959 г. със съдействието на тогавашната директорка
на Двореца Кина Спасова.
Направленията на работа в Школата са следните:
Първо – запознаване на децата с българската народна култура:
празници и обичаи, обредно изкуство, традиционно облекло, словесно
художествено творчество (поезия и проза), митология и митологични
образи;
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Второ – етнографски експедиции и теренни изследвания из цяла
България по методите анкета, наблюдение, обследване;
Трето – практическо приложение на събрания изследователски
материал чрез претворяване в художествени образи („лазарки“, „невести“, „кукери“, „сурвакари“, сурвачки, мартеници, поздравителни
картички и др.);
Четвърто – изложби у нас и в чужбина на детско творчество, създадено по фолклорни образци.
Приложените тук материали илюстрират както сътвореното от
децата, тъй и многообразието от дейности на Школата. Също става
ясно, че през годините е търсена истинската форма на тази уникална
дейност. Така „Сръчни ръце“, „Млади етнографи“, „Кръжок по етнография и фолклор“ прераства – както сочи Лозинка Йорданова – в
Школа за изучаване на етнографските явления на научна основа и от
1964 г. заработи в близко сътрудничество с Етнографски институт с
музей при Българска академия на науките.
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Лозинка Йорданова със своя кръжочничка при откриване на изложба на Школата
„Етнография и фолклор“ към Централния дворец на пионерите

Млади етнографи от Школата със 105-годишната информаторка
Мария Маркова от с. Горно Райково, Смолянско
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Кръжочници от Школата
по етнография и фолклор с
ръководителката си Лозинка
Йорданова на терен в с.
Мандрица, Хасковско
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Художествено-приложна работа на младите етнографи в кабинета
на Лозинка Йорданова в Централния дворец на пионерите

Лозинка Йорданова заедно със своите възпитаници от Школата
по етнография и фолклор към Централния дворец на пионерите
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Художествено-приложна работа в кабинета на Школата

	   Градински плашила	       Мартеница
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„Сватбарки“ от Родопите

„Коледари“ от Тракия
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„Невеста“ от Софийско и „кукер“ от Бургаско

Носии от Ломско и Тракия
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Национално етнопедагогическо сдружение
„Проф. д-р Иван Шишманов“

Управителен съвет на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“*
* Към годината на създаване на ръкописа – 2004-а – всички лица по-горе са живи с изключение на художничката от Столичния куклен театър Милка Начева, която по тази причина
отсъства от списъка с членове на УС на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“. Към годината на
издаване на ръкописа като електронна книга – 2014-а – сред живите вече не са и Вера Гачева,
Атанас Цанков, Михаил Йорданов (бел. ред.).
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Националното етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван
Шишманов“ е основано от Лозинка Йорданова през 1972 г. и придобива
статут на организация с идеална цел през 1995 г., като неговият актуален
БУЛСТАТ от 19.06.2003 г. е под № 131091351. Негови членове са учени
специалисти и ръководители на учебни и извънучилищни форми на
работа с деца за изучаване на българското народно творчество.
Сдружението се яви поради необходимостта от национален център
за теоретическа, методическа и практическа подготовка на педагозите,
работещи с деца за изучаване на българската традиционна култура.
Лозинка Йорданова е едновременно ръководител на Школата за деца
по етнография и фолклор към Националния дворец на децата, и председател на Националното сдружение на етнопедагозите у нас „Проф.
д-р Иван Шишманов“.
С времето формите на работа се променят. В началото от дейността
на НЕПС преобладават научно-методическите конференции и курсове
в различни областни градове на България, както и срещите със специалисти от научни институти и университети у нас и в чужбина, така
и срещи с местни носители на автентичен фолклор. От 90-те години
на ХХ век насам се включват и други дейности за квалификация на
етнопедагозите и обучение на децата – конкурси за художествено творчество но етнографска тематика, фолклорни концерти, изложби и др.
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Лозинка Йорданова, Нешка Туртанска (изправена), Димитър Осинин, Филип Кутев, Елена
Стоин, Иван Бурин, Михаил Букурещлиев (на втори ред)

Лозинка Йорданова пред своите колеги,
членове на основаното от нея Национално
етнопедагогическо обединение към
Централния дворец на пионерите
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Лозинка Йорданова и Александър Божинов

Лозинка Йорданова, Райна Кацарова и Иван Желязков
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Лозинка Йорданова, Костадин Динчев и Мария Велева

Лозинка Йорданова с членове на Етнопедагогическото обединение
(в центъра – Здравко Йорданов, съпруг на Лозинка и опора в начинанията ѝ)
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Николай Хайтов и Лозинка Йорданова

Среща с младите етнографи и педагогическата колегия в Двореца на пионерите в София
(помещавал се в сградата на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“)

96

Изучаване на народното приложно изкуство в учебните
часове по изобразително изкуство на средните училища
в България
Експериментална учебна програма на Лозинка Йорданова
1. Обичаите и произведенията на народното приложно изкуство като
част от учебния материал
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№ 1 – Народни обичаи и приложно изкуство.
№ 2 – Начален курс.
№ 3 – Среден курс.
№ 4 – Горен курс.
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№ 1 – Народни обичаи и приложно изкуство.
№ 2 – Начален курс.
№ 3 – Среден курс.
№ 4 – Горен курс.
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№ 1 – Народни обичаи и приложно изкуство.
№ 2 – Начален курс.
№ 3 – Среден курс.
№ 4 – Горен курс.
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2. Теми от учебната програма по изобразително изкуство с коментар

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ДРУГИ ГЛАСОВЕ ЗА ЛОЗИНКА ЙОРДАНОВА
Изказвания от научно-методическа конференция
по случай десетгодишнината на кръжок „Млади
етнографи“ в Централен дворец на пионерите, София*
(26.04.1969 г.)

Проф. д-р Христо Гандев – Директор на Етнографския институт
и музей при БАН
„Стремителният ход на индустриализацията на нашата епоха,
насищането на домашния и обществения материален бит с техника
от най-различно естество, бързото разпространяване на научни и
технически постижения, ускореният темп на живота, всекидневното
поставяне на все нови и по-сериозни задачи пред обществото като че
* Пълните изказвания са в книгата „Народното приложно изкуство в творчеството на
децата“, С., 1970 – изпратена от Централния дворец на пионерите в София до ръководители
на фолклорни формации и на всички извънучилищни учебни заведения в страната.
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ли автоматически отдалечават човека от неговото минало и от миналото на предците му. Постепенно се рушат неговите битови и духовни
връзки с традицията и животът получава нов облик.
При тези бързи промени възниква въпросът дали при социалистическото преустройство на живота не се пренебрегва нещо от традицията,
което винаги е укрепвало и обогатявало нашето историческо съзнание
и култура, дали правилно сме отчели отношението си към някои светогледни, обществени, нравствени и битови ценности от миналото на
народа. Дали, без да искаме, не сме допринесли за известно обедняване
своеобразието на нашето национално битие? Именно тези въпроси
занимават Етнографския институт при БАН. [...]
Така, естествено дойде връзката с кръжока „Млади етнографи“ при
Двореца на пионерите в София, ръководен от Лозинка Йорданова. На
15 февруари 1964 г. Етнографският институт пое шефството над този
кръжок, който от своя страна обособи секция по етнография.
Дейността на тази секция е изградена на научно-изследователска
основа. В резултат на това се издириха и изработиха първите достоверни битови кукли, обичайни реквизити и композиции. […]
Основното в кръжока, сърцевината в дейността на неговите членове е изграждането на умения и навици за изследователска работа
в областта на етнографията и умения за художествено пресъздаване
богатствата на народното творчество на строго научна основа с подчертана етнографска достоверност. Това развива у младите хора любов
към родното и е извор на най-чист патриотизъм.
Творческата дейност на младите етнографи съдържа три главни
компонента. На първо място, пресъздадените обичаи с битови кукли и
реквизити в изложбата подчертават и подсилват обществената полезност и значимост на показаните етнографски явления в съвременния
бит. На второ място, битовите композиции разкриват познавателната си
страна, като свързват в съзнанието на зрителя миналото с настоящето.
Трето – те съдържат естетически форми и моменти, които изявяват
достоверно народния художествен колорит и предизвикват възхищение
от българското умение и вкус.
Сегашната изложба на младите етнографи представлява интерес не
само за нас, но и за ценителите на изкуството и културата от другите
страни. Всеки експонат, представен в чужбина, ще дава своя принос
за взаимното опознаване на народите. А това е една от най-сигурните
предпоставки за мир между тях.
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Нека пожелаем на ръководителя на кръжока все така отговорно и
на строго научна основа да продължи това дело!“
Ст.н.с. Мария Велева – ЕИМ при БАН
„Изложбата „Народното изкуство в творчеството на младите етнографи“ разкрива преди всичко много любов към народното изкуство и
веща научна подготовка. […]
За зараждането и разгарянето на тази любов към родното изкуство освен педагогически похват е необходима и солидна научна
подготовка по същността и проблемите на народния бит и култура,
на етнографската наука. Само основното, задълбочено и всестранно
познаване на народния живот може да избере от неподдаващото се
на количествено измерение художествено богатство на българското
народно творчество ония произведения, които допадат на децата и са
в техните възможности за възпроизвеждане. Само основно запознатия
с родния бит ръководител, овладял проблемите на неговото изучаване,
може да вдъхне необходимата предпоставка за създаване на приложно
изкуство в стила на народното изобразително изкуство. Повърхностното познаване и невежото отношение към народното творчество не би
дало представените в изложбата резултати и би довело децата ако не до
отрицателно отношение към народното, то до неговото вулгаризирано
възпроизвеждане, както това може да се наблюдава дори у квалифицирани майстори. Силата на първата предпоставка в осъществяване
на изложбата – любовта на децата-изпълнители към българското – нагледно показва, че ръководството на кръжока е вложило много знания.
Лозинка Йорданова заедно с консултантите от Етнографския институт
и музей – проф. Христо Гандев и научния сътрудник Петър Петров, са
успели да приложат достиженията на етнографската наука в дейността
на най-жизнената среда на нашето съвремие – децата.“
Н.с. Петър А. Петров – ЕИМ към БАН
„Началото на етнографската работа в кръжока е свързано с името
на Лозинка Йорданова, която още през 1958 г. го ориентира към приложното народно изкуство. […] Със своята дейност той допринася за
издирването и изучаването на редица старинни обичайни реквизити –
неповторими произведения на народното приложно изкуство. Друга
сериозна крачка в своето развитие той прави през 1966 г., когато Лозинка Йорданова – вече научен сътрудник на ЕИМ при БАН – поставя
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началото на проучванията върху обичаите от селища и на пресъздаването им в художествени композиции с битови и обичайни кукли и
реквизити. […]
Този момент е свързан и с пренасяне на установените за кръжока
методи в някои окръжни музеи при изучаване и събиране на отмрели
обичайни реквизити. […]
Научно-изследователските и творческите постижения на този
единствен у нас и в Европа кръжок по етнография са оценени високо
от съветски, полски, румънски, германски, чешки, словашки, югославски, френски и английски учени, а също и от наши видни учени,
изкуствоведи и педагози като чл.кор. Генчо Пирьов и акад. Александър
Божинов. Трябва да подчертая, че е назрял моментът час по-скоро
да се напише ръководството по етнография за нашите училища […]
Изградено въз основа работата на кръжока в Двореца на пионерите,
то трябва да отрази един опит, съчетал в себе си наука, изкуство и
педагогическо умение.“
Н.с. Драган Немцов – НИИО „Тодор Самодумов“
„Предпоставките, които помогнаха по-бързо да се приложи опитът
на кръжока „Млади етнографи“ в учебната програма по рисуване и
да се превърнат най-добрите техни постижения в действителност на
децата от цялата страна, са няколко.
През 1966 г. в Прага се състоя XVIII Световен конгрес на Международната организация по въпросите на естетическото възпитание
със средствата на изобразителното изкуство към Юнеско (ИНСЕА).
На този конгрес беше уредена и световна изложба с произведения от
ученическо творчество в областта на приложните изкуства и детските
учебни рисунки. [...] В тази изложба взе участие кръжокът по живопис
при Двореца на пионерите, както и кръжокът по етнография. Това, което
направи най-силно впечатление на чуждестранните делегации, беше
преди всичко връзката на естетическата дейност на децата с народното
творчество. […]
През същата година, по време на конференцията на учителите по
рисуване в ГДР, в Дрезден беше организирана по-малка по мащаб международна изложба. На нея бяха показани някои предмети, изработени
от българския кръжок „Млади етнографи“. По думите на немските
колеги цялата наша експозиция беше окачествена като перла на изложбата. Действително, като имаме предвид това, което се показа тогава
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на тези две големи международни изложби, трябва да се подчертае, че
нашата страна в лицето на кръжока „Млади етнографи“ показа как на
практика трябва да се осъществи връзката между детското изобразително творчество и народното приложно изкуство. […]
Това, което се дава в училище като образец за интерпретиране или
като обект за наблюдение от децата, трябва да бъде издържано в научно-етнографско отношение. […] По време на практикумите с учители
по рисуване Лозинка Йорданова обърна внимание, че тази дейност на
учениците трябва да бъде свързана с внимателно изучаване особеностите на костюма, когато изучават националния костюм от етнографска
гл.т.; на сурвачката – когато изработват сурвачка, на кукерската маска
и т.н. Освен това те трябва да бъдат запознати и с особеностите на
другите предмети от приложното народно изкуство от родния край.[…]
Действително децата се проявяват като истински творци. Трябва да
се видят големите декоративни пана на ученици от 10, 11 и 12-годишна
възраст, изразителните композиции на фигури, свързани с едни или
други народни обичаи, великолепно разработените кукерски маски, в
които се чувства силата на детската изява, за да разберем смисъла и
значението на тази дейност. […]
Трябва само да подкрепя мисълта на Лозинка Йорданова, че е
нужно да се върви не по пътя на механичното копиране на разглежданите образци, а на творческото им самостоятелно пресъздаване о т
учениците.“
Крум Бризов – Дом на литературата и изкуствата за деца и юноши
(ДЛИДЮ)
„От постиженията на кръжока „Млади етнографи“ при Двореца
на пионерите ние не само сме учудени от педагогическото умение,
организационните способности и рядката артистичност на неговата
ръководителка, но чрез тази изложба сме изправени пред много сериозни въпроси на обучението и естетическото възпитание.
Пред нас се намира не изложба, а явление в педагогиката. […] За
що е „явление“? Защото кръжокът открива една нова тематика, една
нова област, която сама по себе си не е и нова, но не е застъпена в система та на нашето обучение – народното творчество (изучавано доста
повърхностно само в часовете по литература.) Лозинка Йорданова
прилага съвършена методика – съчетание на научно-изследователска
работа, според възрастовите особености на децата, с работа на терен –
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сред самия народ, с лабораторна, лекционна и творческа работа. Това е
ядката на съвременната педагогика. Въведената на времето от Ян Амос
Коменски лекционно-беседна метода на обучение е вече превъзмогната.
Малкото средства, с които тя разполага, не позволяват да се разгърне
обучение и възпитание на лабораторна основа, на творчески принципи. Преобразуванията, които се планират сега в нашата образователна
система, целят именно това – повече евристика, повече лабораторна
работа, повече практика, повече досег с живота, повече творчество в
обучението.
Кръжокът на Лозинка Йорданова е средище на нов тип обучение
и възпитание – чрез творчество. Вижте каква изумителна насока! Като
се започне от съкровището на народното творчество! Известно е, че
след Гърция и Рим България е третата антична страна по археологически находки. Нашата родина представлява „музей“ на народното
творчество. […]
Скромният на пръв поглед опит на кръжока „Млади етнографи“
придобива в нашите очи все по-голямо значение. Този опит е изключително ценен и трябва да бъде проучван и отразяван в научни трудове
както от Лозинка Йорданова, така и от НИИО „Тодор Самодумов“, от
Дома на литературата и изкуствата за деца и юноши, от всички, които
имат за цел да трасират пътищата на обучението и възпитанието. [...]
Изложбата и конференцията будят много въпроси. Защо например
да не се открие постоянен музей от произведенията на този кръжок?“
Преслав Кършовски – художник
„Необикновената изложба, открита в салона на булевард „Руски“ №
5 [в София], е от експонати на кукли в национални костюми, ритуални
маски, сурвачки и сцени от народни обичаи. […]
Не може човек да определи кое е по-хубавото, защото ако се вземе
сурвачката, кукерската маска, костюмът до новогодишната картичка и
мартеница, се вижда, че малките художници приложници са правилно
и научно насочени към изучаване на нашето наследство. […]
Много труд, голяма любов и търпение са вложили младите етнографи. Проличава също умелото ръководство и методическата помощ
на ръководителя на кръжока Лозинка Йорданова. [...]
Кръжокът по етнография при Двореца на пионерите е основан през
1964 г. и работи под шефството на Етнографския институт с музей
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при БАН с консултанти проф. д-р Христо Гандев и научния сътрудник
Петър Петров.
В него са включени 96 ученика от IV до XI клас. Интересно е, че
това са градски деца, които за първи път се сблъскват с народните
обичаи и живота на село. Явно личи голямата любов към родната земя
и човека, който живее там, работи и твори.
„Калушарски танец около гърнето“ на Божидарка Давидкова,
„Старинна сватба“ от с. Говедарци на Даринка Ганева, „Извеждане на
булката – Каракачанска сватба“ от Иванка Коцева, „Вайдудулка“ от с.
Пенкьовци, Трънско на Антоанета Банкова и останалите фигурални
композиции са много добре и живо възпроизведени. Носиите „Старинна невеста“ на Иванка Стоянова, „Лазарка от Софийско“ на Светлана
Бончева, „Невеста от Свиленградско“, „Баба Марта“ на Тони Велева
и „Мома от Преславско“ на десетгодишната Таня Кунчева и други са
вярно и прецизно изработени. […]
Кръжокът е вече зрял и трябва да му бъде поставена отговорната
задача да създаде музей на българските обичаи, реквизити и маски. […]
Изложбата на младите кръжочници се ползва с успех не само у нас.
Тяхното етнографско творчество вече е познато на градовете Лондон,
Прага, Дрезден и др. И ако трябва да отговорим на господин Н. Гаристон – етнограф в Лондонския Бритиш музей – на въпроса му „Какви
са тези деца, постигнали такова съвършенство в изпълнението?“, ще
кажем: „Българчета!“
Люляна Карева – ръководител на Кръжок по живопис при Централен дворец на пионерите
„Работата на кръжока по живопис е свързана до известна степен с
кръжока по етнография, на който дължим много. Като ръководител на
този кръжок виждам работата си в бъдеще в много по-голяма степен
близка с работата на младите етнографи.
Това, което стана в кръжока по приложно изкуство преди десет
години – обособяване на група етнографи – по мое мнение е събитие,
което спаси творбите на българското народно творчество от забравата
на подрастващото поколение. Връщането към неизчерпаемото народно
богатство, което трябва да се цени, пази и съхранява, изигра своята
положителна роля.
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Работата на Кръжока по етнография привлече моето внимание. [...]
Нашето сътрудничество с Лозинка Йорданова се състои в постоянното
наблюдение на моделите, които се изработват в кръжока по етнография.
След всяко наблюдение децата се връщат в нашия кабинет ентусиазирани и с непреодолимо желание веднага да отразят това, което се видели.
Нашите съвместни наблюдения на Лазаруване в Софийско и на
Заговезни в с. Калипетрово, Силистренско доказаха недвусмислено
положителната роля на това сътрудничество, което трябва да се разшири колкото може повече. Бих казала, че най-големите ни успехи
в международни изложби се дължат на великолепните композиции,
глави на лазарки, селски сватби, стара българска архитектура, черги,
сурвачки и престилки.“
Вера Гачева – учител по рисуване в 38-о ОУ „Васил Априлов“ в
София
„Като учител експериментатор, който изпробва новата програма
на Министерството на народната просвета мога да кажа, че опитът
на Лозинка Йорданова помогна много на моята работа. Аз самата
експериментирам и налучквам някои неща, други са ми препоръчани
от Министерството. Но този тласък, който даде моето познанство с
Лозинка Йорданова като човек и като творец, е изключително голям.
Може би тя ми отвори очите да видя богатата съкровищница, която
представлява нашата нашите деца.
Нека започна с моя пръв допир до народното творчество – сурвачките. [...] Хрумна ми да дам възможност на децата да направят такива
сурвачки, в които да се чувства националното. Това ме накара в един
учебен час, след като бях видяла при Лозинка Йорданова прекрасни
модели в миниатюра, да дам на децата задача за рисуване. Цялата стена
облепих с кадастронови плоскости 100/35 см., поставени на подходяща височина. Възложих на всяко дете да рисува сурвачка, както то
я чувства. Трудно ми е да опиша каква хармония на багри, красота и
разнообразие се получи. Като че ли изведнъж учебната стая се превърна
в изложбена зала. Почувствах се много повече българка, отколкото ако
бях чела някаква научна статия. […]
Мога само да благодаря на Лозинка Йорданова за голямата помощ,
за силния тласък, който даде на мен и на учителите по рисуване от
цялата страна.“
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Изказвания на учени и дейци на образованието за
творчеството на Лозинка Йорданова

Акад. Веселин Хаджиниколов (интервю)
„Не само мое мнение е, но и мнението на целия колектив е, че
Етнопедагогическото обединение към Централния дворец на пионерите върши голяма дейност, много полезна работа за развитието на
етнографската наука в нашата страна. При положение, че в учебните
заведения и специално в средните няма нито една дисциплина, която
да включва в своите учебни планове изучаването на етнографията и
по-точно на българската етнография, на българската народна култура, Обединението чрез своите кръжоци в цялата страна, вече станали
десетки и стотици, извършва онова, което би трябвало да извърши
учебният процес.“
Нешка Туртанска: Има ли разлика между „народна педагогика“
и „етнопедагогика“?
Веселин Хаджиниколов: Има. Народната педагогика е традиционната педагогика – стихийна, непосредствена. Етнопедагогиката
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е наука. Тя е опосредствана от дейността на учителя, от дейността на
етнопедагога.
Нешка Туртанска: Кой е първият етнопедагог у нас?
Веселин Хаджиниколов:Трябва да се изследва. Трудно е да се
каже. У нас винаги е имало стремеж към етнопедагогиката, но доста
стихийно е вършена тази работа. Христо Вакарелски беше етнопедагог
като учител.
Нешка Туртанска: А каква е Вашата преценка за Лозинка Йорданова?
Веселин Хаджиниколов: Лозинка Йорданова първа в наше време
работи като етнопедагог. Тя е нещо доста оригинално в нашата практика. Защото сама намира, измисля форми за изучаване на народната
култура. Освен това, тя умее да заразява учениците със своята любов
към работата. Ще дойде време нейната практика да се изучава.
Акад. Александър Божинов
„Народното творчество намери най-изкусните си майстори – кръжочниците по етнография при Пионерския дворец. Разглеждах куклите им
и се вълнувах. Така се вълнувах, когато създавах моята златна книга.
Смятам, че изкуството, сътворено от деца, не отстъпва по емоционалност и на най-хубавите ми рисунки.“
Проф. дин Иваничка Георгиева
„В днешното динамично време на глобализация на живота книгата на
Лозинка Йорданова „Българска народна митология, разказана за деца“
ни кара да поспрем, да поемем дъх и да се запитаме накъде отиваме,
не се ли отдалечаваме от нашите корени. Но тя ни показва и това, че
легендите и обичаите са част от нашата идентичност. Те ни държат
здраво на българска земя. Те са и част от българското присъствие в
общочовешката култура.“
Доц. д-р Ирена Бокова
„Основно приносът на Лозинка Йорданова може да се търси в две
направления – в изследване на народната култура, на фолклора, което
е популяризирано чрез многобройни издания, мотивиращи за съвременен прочит на традиционната култура, и второ – в пряко участие в
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процеса по „нов разцвет“ на традиционната култура, на фолклорното
знание и умение сред подрастващите.“
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Живка Стаменова
„Не съм първият етнограф, който оценява мястото на Лозинка
Йорданова в развитието на българската народоука, но и аз като своите
предшественици искам в този кратък текст да събера добрите си думи
за етнографското научно дело на авторката, от което тръгва феноменалният ѝ път на изследовател, творец и етнопедагог.
Нейните известни научни студии, създадени още през 60-те – 70– те
години на вече миналия век, са публикуваните в престижните „Известия
на Етнографския институт с музей на БАН“ „За обичая Лазаруване в
България“ (1966 г.), „За народните сурвачки в България“ (1968 г.) и „Към
проучването на народните мартеници в България“ (1972 г.). В най-ново
време, през 1996 г., те са преиздадени в едно общо книжно тяло под
красивото, емблематично за стилистиката на Лозинка Йорданова заглавие „Обичани обичаи“, за да се запълни необходимостта от тяхната
достъпност в съвременната етнографска книжнина. Напълно оправдана
необходимост, защото изследванията имат заслужено място в днешната
научна и научно-приложна дейност – всеки, който се занимава с празнично-обредната система на българите, на славянските или индоевропейските народи, трудно може да мине без познаването на тези приноси,
издържани в духа на най-добрата, класическа етнографска традиция.
Първата характерна черта на студиите е техният обзорен, представителен за българското културно пространство характер. Емпиричната
информация се отнася за всички български етнографски области и
включва в състава си стотици села и градове, материалите за които
са почерпани чрез личните теренни търсения и анкети на авторката
с пълното ползване на архива на Етнографския институт с музей и
всички известни по темите научни и научно-популярни публикации.
Още тогава Лозинка Йорданова успява да изгради цял апарат от свои
сподвижници и помощници от средите на местната интелигенция –
учители, читалищни и културни дейци от различен профил. Този опит
ѝ подсказва и верния път към постепенното изграждане и институционализиране на Националното етнопедагогическо сдружение „Проф.
д-р Иван Шишманов“, призвано да създава младо, ново поколение
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почитатели на народното културно наследство, негови бъдещи творци
и изследователи.
Подходът към постигането на общобългарския обзор на темите е
различен – докато в студиите за сурвачките и мартениците авторката
тръгва от детайлната разработка върху обредните предмети към изследването на целия обичайно-обреден комплекс, в студията върху
лазаруването тя тръгва от представянето на обичая в един класически
вариант – от с. Козичино, Бургаско, преминава към описанието на
общобългарската традиция и в тези рамки отново акцентира върху обредния реквизит на участниците. Типично за обзорите на Лозинка Йорданова е, че те са сполучливо съчетани с точни и достатъчно подробни
описания на изследваните обекти, намерили и множество различни
изображения – таблици, рисунки и схеми, карти на разпространението
на явленията в българската територия, снимки, богати илюстрации
с обреден фолклор, съдържащи нотирани песенни текстове, както и
схематично представяне на народните обредни танци.
Втора характерна черта на студиите е тяхната ясна и стройна
структура, която включва анализ на названията, характеристика на
обредните участници, облекло, ход на пълното изпълнение на обичая,
материал, форма, украса и функции на обредните предмети и украса.
Всички описания и анализи са подчинени на една дискретно прокарана хронология – посочване както на най-старата засвидетелствана
форма, така и на развитието на празнично-обредните комплекси в хода
на времето: развитие, чиито измерения се търсят във въздействието на
природно-географските, социалните и културни условия и фактори в
различните етнографски области и микрорайони и в различното историческо време, включително и в живата съвременност. Важно място в
структурата на научното изложение заема изтъкването на фенотипните
и идеотипните белези на проучвания обект – било то обичай, обред
или обреден предмет.
Задължителен елемент на структурата и важен белег на студиите
са и по-високите нива на изследване. Първото от тях е поставянето
на изучаваните обичаи, обреди и материални обекти в системата на
целокупната българска празнично-обредна система и разкриването
на тяхното място и значение за нейния неподражаем синкретизъм и
устойчива семантика. Второто ниво съдържа анализа на авторката,
посветен на мястото на изучаваните български традиции в ареала
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на славянската езикова и културна общност и на по-широкия индоевропейски ареал. В тази част от работите си Лозинка Йорданова
реализира възможностите си да разкрие в сравнителен етнокултурен
и исторически план българската етническа специфика и българския
художествен влог в обогатяването и опазването до наши дни на важни компоненти от древното славянско и индоевропейско културно
наследство – влог, който осмисля и краси до днес българския народен
празнично-обреден живот.
Целта на казаното дотук не е да замени точното, красиво и задълбочено слово на Лозинка Йорданова, право на читателя и познавача е сам
до го усети и да го оцени. Намерението ми е да събудя интереса на тези,
които още не са чели и не са ползвали – за удоволствие, разширяване на
познанието си за народната култура или в името на изследователската
си работа – сътвореното от авторката с ум, обич и много труд, а както
днес установяваме, и за много години напред.“
Ст.н.с. д-р Михаил Букурещлиев
„Бяха години, когато трябваше да се доказва, че за коледните и
новогодишните празници по-приляга да пеем: „Ой, Коледо, мой Коледо“, „Стани, нине, господине“ и „Сурва, весела година, до година,
до амина“, отколкото да играем балет или да пеем авторски песнички.
Тогава в лицето на Лозинка Йорданова видях верен дружелюбец и истински пазител на народната традиция, последователен защитник на
онова, което сме съхранили от миналото като „народна култура“. Тя не
се поддаваше на временните конюнктурни увлечения, тя не отстъпваше
от веруюто, че народната старина не трябва да се префасонирва, за да
служим на разни партийни разбирания, които твърде скоро (след Събора в Граматиково през 1960 г.) се оказаха тесногръди, безперспективни.
В тези години Лозинка Йорданова активизира децата в много
окръзи да надникнат по-дълбоко в народната традиция, да събират
старината, да организират изложби на сурвачки, коледни хлябове, да
сучат мартенички, да записват онова, което разказват старите хора за
народните обичаи.
Стотици детски очи прогледнаха, за да видят красотата на народната кукла, на детските играчки, които могат да се правят с подръчни
материали и да видят най-разнообразните цветови комбинации, които
е сътворила талантливата ръка и душа на българката.
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Цели поколения Йорданова приобщи към онова, което наричаме
„материална и духовна народна култура“.
Тя изгради цяла система за етнографско обучение на учители, читалищни дейци, организатори и създаде мрежа от етнографски кръжоци
в цяла България.
Нейната студия за лазаруването в нашата страна ѝ откри пътя към
научната кариера, но тя не тръгна по него. Не пожела дори за момент
да спре, да се съсредоточи върху една абстрактна тема, защото вече
бе взела добра инерция към поредицата книги, които написа за няколко години. [...] Написаното от Лозинка Йорданова е стопроцентов
принос – това е „фолклорна библия“ за деца и юноши. Но не само
за тях! Първите страници винаги заблуждават, защото я приказно, я
есеистично тя навлиза в материята и постепенно увлича, заангажирва
и започваш да усещаш, че „работата става сериозна“, особено ако
четеш написаното между редовете. Езикът ѝ е топъл, чувствен, леко
романтичен, на места се доближава до приказен. [...]
Лозинка Йорданова беше разбрала отдавна, че акумулаторът на
нови идеи, откриването на нови пътища, поддържането на динамика
в работата – това е теренът, досегът с хората, носители на вековната
старина. Часове, дни, месеци, години тя посвети на тази дейност. Без
работата на терен, често казва Лозинка Йорданова, етнографът е безплоден.“
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Еля Цанева
„Изворовата основа на книгата на Лозинка Йорданова „От раждането до годежа. Обичаи и обреди у българите“ обхваща четвъртвековни
лични теренни проучвания, архивни сбирки на провинциални етнографи и исторически музеи, архивни и публикувани теренни материали
на други изследователи, широк диапазон от научни разработки (дори
съдейки само от посочените отзад, в литературната справка), което
изисква да се акламира най-напред трудът на учения етнолог по избиране, извличане, систематизиране и подредба на материала. В тази
подредба са очевидни авторовите пристрастия към следродилните
обичаи, които са представени тематично разчупени и на пръв поглед
удребнени, но които плътно се придържат към логиката на социализиращия принцип и само на места отскачат от основния му коловоз, за
да разкрият един съпътстващ, но особено атрактивен и привлекателен
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за децата сюжет – бил той магическият свят н куклите или динамиката
и неподозираният от малкия или млад човек символов код на детската
игра. Докато разказите за бременността и раждането, съсредоточени в
три от дванадесетте части на книгата, остават впечатлението за една
обредност на границата на съзиданието и хаоса, живота и небитието,
обременена от заплахи, тревоги и превантивни практики, то същинската част на изложението – израстването на малкия човек – постепенно
насища картината на живота с цветове, вкусове и миризми и я въвлича
в един утвърждаващ ритмичен поход на индивида към съзряването и
зрелостта. Така пред погледа и през съзнанието на читателя минава в
различна по ритъм и колорит гама ранният жизнен път на българина
от „традиционното“ време.“
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Петко Христов
„Не само със своите книги, но и с активната си педагогическа дейност Лозинка Йорданова вече десетилетия успява да съчетае и двете
позиции – и на изследователя на „народната педагогика“, на учения,
изучаващ социализацията на подрастващите в българската народна
култура, и на педагога, успешно „предаващ“ своите знания, умения и
безграничната си обич към българската традиция на младите поколения в столичния град. Двете социални роли на Лозинка Йорданова са
неотделими – научният анализ и конкретната етнопедагогическа (или
научно-популяризаторска) работа вървят паралелно в нейното творчество и взаимно се допълват, а не се отричат. Тя е една от щастливките,
която може да види и постиженията на своите възпитаници, заразени
с нейния плам за събиране, изследване и популяризиране на колорита
и многообразието на народната култура на българите.
Подходящото представяне на културните факти от българската
традиция е не по-малък научен принос и той изисква талант и умение
от автора, съчетани с безграничната му любов и себеотдаване – както
към традицията, така и към децата, на която тя е представяна.“
Симеон Мильов – Национален исторически музей
„Опитът на Лозинка Йорданова се оказа безценен. С подкрепата
на учени от онова време (втората половина на ХХ век), тя успява да
увлече стотици деца, учители, ръководители на кръжоци за поредното
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вглеждане в непреходните ценности на народната ни култура. Написаните от нея книги се превръщат в търсени и четени послания.
Заслугата на Лозинка Йорданова е, че по времето на тотално отричане на традицията тя успя да събуди за нов живот онова, което все
още е останало от нея. Последният романтик у нас!“
Тодорка Шопова – Централен дворец на пионерите
„Националният дворец на пионерите и сега се споменава с благоговение от стотици и хиляди млади и по-възрастни хора, минали
през школите, кръжоците и съставите му. Защото те ставаха по-богати
не само във възприемането на света, но и по-освободени и умеещи в
претворяването на живия живот. [...]
Книгите на Лозинка Йорданова са не само многобройни. Те са
безценно помагало в работата с децата при изучаване на българската
народна култура.
Школата по етнография в Двореца на пионерите се превърна през
годините в малък изследователски център (по думите на проф. Гандев – в „една малка академия“) за изучаване на традиционната народна
култура.
Научният подход в работата на Лозинка Йорданова беше определящ [...], както и автентичността при възстановяването на костюми,
реквизити, играчки. […]
Лозинка Йорданова и нейните възпитаници се пребориха с кичозните сурвачки, отрупани с книжни и найлонови панделки, и възвърнаха
народната сурвачка, символ на плодородие и здраве през Новата година.
Така децата от Школата върнаха и хубостта на българската мартеница.
[...] И децата от цялата страна последваха примера на нашите малки
етнографи!
Незабравим момент в летописа на Двореца, на Школата и за нас,
колегите на Лозинка Йорданова, беше посещението на индийския
посланик. Малките творци от Школата бяха получили поръчка да
изработят тридесет обредни кукли за музей на детското творчество в
гр. Калкута. Когато високият гост пристигна в Двореца, за да приеме
експонатите, омаян от толкова хубост, сътворена от детските ръце,
възкликна: „Ние, индийците вярваме в прераждането. Аз бих искал да
се преродя, за да стана малко дете и да дойда да се уча в тази „школа.“
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Михаил Йорданов – музикант
„Огромна е заслугата на Лозинка Йорданова за опазване и предаване в ръцете на поколенията на богатите български традиции. По неин
почин, освен етнографския кръжок към Двореца на децата в София,
са създадени такива кръжоци в цялата страна. Тя предаде своя опит в
специализираните семинари за ръководители на фолклорни и етнографски детски формации.“
Петър Славински – писател
„Къде ли не надникват те при експедициите си? Слушат легенди за
Белоградчишките скали. Сядат на богати новогодишни трапези. Мръзнат по пъртините заедно с момите, които надпяват пръстени. Изпитват
смелостта си на гергьовденските люлки. Пеят и играят с лазарките
за кошарата, за къщата и нейното благополучие. Подраняват сутрин
на кукерски празник, дето ги срещат гугли и ликове на фантастични
зверове и птици.
Така децата от кръжока „Сръчни ръце“ при Двореца на пионерите
пълнят бележниците и съзнанията си с „пръските от извора“ – с оная
чиста струя на народното въображение, дошла от дълбини, където е
скътана вечната жизнерадост на българина, неговата непреклонна воля
за живот, вяра в бъднините.
И след като са обходили села и градища, надникнали в раклите
на старите хора, подбрали най-хубавото от народните облекла и украси, малките етнографи заедно с младата си ръководителка Лозинка
Йорданова се завръщат в своя кръжок и започват да предат и тъкат, да
кроят и везат. Под чевръстите им пръсти се раждат кукли. Едни носят
пъстроцветните престилки на Белоградчишко, други – веселите багри
на Тракия, трети – гиздилата на софийските лазарки, тежките накити
на козиченския буенец, сърмените родопски сукмани. Кръжокът трябва
да се представи добре на изложбите в Лондон, Брюксел или Прага…“
Николай Хайтов – писател
„Радостен е фактът, че Кръжокът по етнография и фолклор в
Централния дворец на пионерите е станал начало на един строеж на
подобни кръжоци в окръжните пионерски домове, където стотици,
да не кажем хиляди, деца влизат в досег с фолклора и етнографията
на България и попълват една очевидна липса в своето образование.
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Обогатяват своята култура, развиват своите заложби и стават по-добри
българи.“
Катя Воденичарова – писател (интервю)
„Когато общувам с човек, доказал себе си в професия, на която се
е отдал със страст, все ми се иска да го попитам: Как се започна? От
къде тръгна? Кой ти посочи първата пътечка?
Точно с тези въпроси започна разговорът ми с Лозинка Йорданова
и ето какво записа моят магнетофон:
Катя Воденичарова: Как се увлече по фолклора?
Лозинка Йорданова: Неусетно. Израснах в едно семейство, където
се пееше непрекъснато. Баба ми Катерина беше чудесна разказвачка
и певица. Тя живееше в Белоградчишкия балкан, а пък аз раснах в
полето. Моето родно село Дреновец е между Белоградчик, Видин и
Лом – местност ,която наричат Златен рог. В детството си прекарвах
много време при баба. Тя запяваше песен и продължаваше да я разказва
като приказка.
Катя Воденичарова: Явно тогава си закърмена с това изкуство?
Лозинка Йорданова: Но някак в латентно състояние. Истинското
ми съсредоточаване в тази насока стана в университета.
Катя Воденичарова: Знам, че си завършила българска филология.
Лозинка Йорданова: Точно така. Там изучавахме славянски фолклор и най-подробно български фолклор. На изпита при проф. Петър
Динеков ми се падна да разказвам за сватбените обичаи. Описвах ги
най-подробно и сама не съм усетила как съм вмъкнала неща, които зная
от баба. Това впечатли много професора и след като ми написа отлична
бележка, той каза: „Вие трябва да посветите живота си на фолклора“.
Катя Воденичарова: Какво стана, след като завърши университета?
Лозинка Йорданова: Отидох в Двореца на пионерите… Но пропуснах да ти кажа, че преди университета аз бях завършила Институт
за учители и то по една специалност, която току-що беше създадена:
„История на облеклото и рисуване“. Това беше основание да дам превес
на историческото познание на фолклора, народната култура и художественото творчество. И задълбах в обредното изкуство в тази посока.
Катя Воденичарова: А в Двореца как те посрещнаха?
127

Лозинка Йорданова: Попаднах на прекрасна директорка. Тя
просто ми каза: „Моето момиче, прави каквото искаш, важното е тук
да има деца!“. Щом е така, рекох си, ще създам кръжок за изучаване на
народното изкуство. Веднага поведох децата на експедиции. Отидохме
в с. Козичино, Бургаско. Едно затънтено село, в което всички стари
обичаи бяха съхранени. Пуснах децата по къщите, обясних им отново
как да записват песни, да рисуват народни костюми, да се интересуват
за народни обичаи и главното – как да записват и описват всичко.
Водех хореограф, музикант и художник. Имахме автобус, лично
наш, имахме един тежък магнетофон, с каквито се работеше тогава.
Въобще бяхме добре технизирани за времето си! Когато се върнахме,
направихме кукли – „лазарки“, „буенец“ и друг обреден персонаж. Подредихме изложба. Поканихме проф. Христо Гандев и неговите научни
сътрудници от Института по етнография с музей към БАН. Всички
направо занемяха: „Вие сте една малка академия!“ – каза проф. Гандев.
Тогава Етнографският институт нямаше нито автобус, нито магнетофон. Научните сътрудници се придвижваха от село в село с магарета.
Ние се оказахме по-богати... Професорът още след тази първа среща
заръча да превърна в научна студия всичко, което сме изследвали.
Документирането на обичая Лазаруване беше моят дебют в науката.
Катя Воденичарова: Проф. Гандев не те ли „открадна“ за свой
сътрудник?
Лозинка Йорданова: Той искаше да ме вземе в Института, но
директорката на Двореца разреши само два дни от седмицата да ходя
там, а иначе да си остана на работа в Двореца. Така и стана. В Института изкарах курс по методология. Бяхме една група фолклористи,
която проф. Гандев подготви за бъдещи изследователи. Изпитната ми
работа беше наблюдение на обичай Кръщене в с. Лозен. След изпита
ме обявиха за „венчана за етнографията“.
Маглена Константинова – художник илюстратор
„С Лозинка Йорданова се запознах, след като от изд. „Народна младеж“ ми възложиха да илюстрирам нейната книга „Пръски от извора“
през 1972 г., по което време бях студентка в Художествената академия.
В Двореца на пионерите Лозинка Йорданова ме посрещна много
мило на работното си място. И още помня топлата ѝ усмивка и нейното отношение към мен като към равностоен човек. Това, че започнах
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работата си като илюстратор за първи път с нейна книга, съвсем не я
притесни. Напротив, тя най-искрено се зарадва, че ще работи с млад
художник, на когото явно искаше да помогне. Безкрайно съм ѝ благодарна за това, защото впоследствие, когато се сблъсках с някои „студени“ автори, тя най-приятелски ме успокояваше, че и това се случва.
Просто авторите гледат на текста си много ревниво и аз, ако искам да
стана илюстратор на тяхна книга, трябва да вникна в душевността им.
Илюстрирах „Пръски от извора“ с удоволствие и удовлетворение,
защото в тази книга, свързана с българския фолклор, има толкова интересни факти, събития, легенди, история и така поднесени на читателя,
че просто беше невъзможно да не се получи синхрон между текст,
илюстрация и от там – книга. И то хубава книга!
Книгите на Лозинка Йорданова са най-високо постижение в тази
област, радост за децата и родителите, и за учителите.
И до сега, когато трябва да илюстрирам нещо, свързано с българския фолклор, си отварям книгите на Лозинка Йорданова, чета ги и се
уча. С четири илюстрации към „Пръски от извора“, изработени в нов
вариант в четири цвята, т.е. с илюстрации към текстове на Лозинка
Йорданова – бях допусната в конкурса „Кой кой е в световен дизайн
1995 г.“ Цветните илюстрации са към играта „Картинна мозайка“ за
международно събитие, свързано с децата, под патронажа на Людмила
Живкова. Автор на играта е Лозинка Йорданова.“
Даринка Ганева – кръжочничка от Школата по етнография и
фолклор в Централния дворец на пионерите
„Бях във втори клас, когато чух за първи път думата „етнография“.
Всичко беше като в приказка – непознати термини, интересни методи,
множество области на знанието... И колко горди бяхме всички, че се
запознаваме с наука, която не се учи в училище, че всеки би ни завидял!
И сами чувствахме, че за да ни е по-лесно в кръжока, трябваше по-бързо да навлизаме в тайните на тази нечувана наука за нас, трябваше да
учим по-задълбочено в училище – история, литература, география,
рисуване, трудово обучение.
Тайно завиждахме на каките и чакахме с нетърпение да минат
тези две години, когато и ние като големите кръжочници ще правим
толкова красиви кукли.
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С голяма радост, с жадни за знания души се вляхме в групата на
„малките етнографи“. И ръка за ръка тръгнахме да черпим знания на
живо от богатата народна съкровищница – красота, богатство на теми,
творчески подходи, майсторство.
Неусетно чрез многообразното си въздействие на терен народните
обичаи изграждаха у нас по-цялостна представа за традиционния бит
и култура на народа ни.
А след това, при творческото пресъздаване на видяното, участваше
и сърцето. Това е неизбежно. Защото всяка багра, всеки звук и жест
се е докоснал дълбоко в душата и се чувстваш задължен да изживееш
този преживян трепет с още по-голяма сила – да твориш по-хубаво,
по-изразно.
Някои кръжочници – и бивши, и настоящи – биха добавили: та
какво е работата в един кръжок без научното методическо ръководство,
без Лозинка Йорданова?
Като за истинско бойно кръщение в етнографската наука ще си
спомняме винаги първата индивидуална задача. С какво усърдие и
старание всеки работеше по темата си! Не беше леко с една страница
указание в ръка да отидеш на терен и сам да наблюдаваш, да разпитваш,
да правиш скици. А трябваше да се наблюдават и танците, и песните,
да видиш как преживява събитието всеки участник, да доловиш и
усетиш всяка искрица радост, всеки трепет, за да ги вложиш в своята
работа след това.
Времето не стига, чувстваш нужда от помощ, но си сам и трябва
колкото се може повече материал да се събере и то – най-характерното, най-хубавото. Защото етнографът, според принципите на науката,
трябва да е незабележим, но сам той всичко трябва да забелязва.
Гостоприемните стопани те посрещат с недоумение и скрита гордост. Те самите те подтикват още по-внимателно да наблюдаваш. Това
е нужно, защото след нашата самостоятелна работа идва четенето на
материалите ни пред целия кръжок. То е критично и трябва да обосноваваш всичко с разбиране. Едва ли има по-голяма радост от тази – на
обсъждането да бъдеш поощрен за работата си и да получиш зелена
улица за творчество.
Нашето творчество беше една мечта! И песни се чуваха, и смях, и
закачки. Наистина „творчески хаос“, както казвахме ние. Всеки имаше
нужда да сподели замислите си, да поспори другарски с някого, да
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чуе отново указанията на Лозинка Йорданова, „за да бъде по-сигурна
душата и по-точна ръката“.
Много горди бяхме ние, че знанията и нашето творчество правехме
достояние на връстниците си в училище. Това подпомагаха инструкторите на Кръжока по етнография. Завинаги ще се помнят випускниците
на Първа гимназия в София от 1970 г. своя празник на народното творчество, подготвен и проведен изцяло под ръководството и с помощта
на инструкторите от нашия кръжок по етнография. Жива ще остане
сцената „Старинна българска сватба“. Голямо беше въодушевлението
още при подготовката – като че ли щеше да се играе първият български
театър. Момчета нямаше, момичетата вземаха техните роли...
След всяка подобна инициатива в кръжока се разискваше продължително всичко. Това беше време за получаване на нови знания по
етнография, за придобиване на умението да оценяваш себе си и другите
справедливо. Това бе едно пътуване към народната култура с чувството
за отговорност да я пазиш и предаваш на тези, които идват след теб.
Пътуваха нашите кукли по света. Не един път и ние пътувахме заедно с тях – в Чехословакия, Германия, Русия, Индия... А бяхме толкова
малки! Но наученото в Кръжока по етнография остана завинаги у мен.
Станах учителка и ще го предам на моите ученици!“
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