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В статията се разглеждат отделни фрагменти от традиционната народна кул-
тура и съответната диалектна лексика на българи мюсюлмани от Северна Гърция, 
Ксантийско, през призмата на етнолингвистиката. Авторката е представител на 
Московската етнолингвистична школа, основана от акад. Н. И. Толстой, и изслед-
ва културата като цялостна картина на света в единството на всичките ѝ форми – 
вербални (лексика и фолклорни текстове), акционални (обреди) и ментални (вяр-
вания). Въз основа на собствени материали, събрани по време на експедиции в 
периода 2018–2019 г., накратко е представена актуалната културна и езикова си-
туация в региона, която се характеризира като полиглосия. Особено внимание се 
отделя на терминологията от сферата на календарните обичаи и народната мито-
логия. Стига се до извода, че анализираните обичаи и вярвания, както и съответ-
ната лексика, са многопластово и мултикултурно явление, включващо архаични 
езикови реликти, християнски и мюсюлмански представи и символика, които вза-
имодействат помежду си, създавайки уникалната културна мозайка на Южните 
Родопи. 

Ключови думи: етнолингвистика, диалектна лексика, народна култура, бълга-
ри мюсюлмани, Северна Гърция 
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The article examines individual fragments of the traditional folk culture and the cor-
responding dialect vocabulary of Muslim Bulgarians from Northern Greece, Xanthi, 
through the prism of ethnolinguistics. The author, who is a representative of the Mos-
cow Ethnolinguistic School founded by academician N. I. Tolstoy, explores culture as 
an overall picture of the world in the unity of all its forms – verbal (dictionary and folk-
lore texts), actional (rituals) and mental (beliefs). On the basis of expedition materials 
collected personally in 2018–2019, the author sketches the current cultural and linguis- 
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tic situation in the region, which is characterized by multilingualism. Special attention is 
paid to the terminology belonging to the sphere of calendar customs and folk mytholo-
gy. So far, the author has come to the conclusion that the analyzed customs and beliefs, 
as well as their vocabulary, are a multi-layered and multicultural phenomenon including 
archaic linguistic relics and Christian and Muslim representations and symbols, which 
interact with each other, creating the unique cultural mosaic of the Southern Rhodopes. 

Keywords: ethnolinguistics, dialect vocabulary, folk culture, Muslim Bulgarians, 
Northern Greece 

 
Московската етнолингвистична школа, създадена от акад. Н. И. Толс-

той през 70-те години на ХХ век, развива комплексно направление за изс-
ледване на славянската традиционна духовна култура въз основа на данни 
от езика, фолклора и обредите на всички славянски народи, наречено сла-
вянска етнолингвистика. Никита Илич формулира понятието етнолинг-
вистика, нейните задачи, предмет и обект, методи, съотношение с други 
хуманитарни дисциплини. Той дава две дефиниции на етнолингвистиката 
– едната тясна: „Етнолингвистиката е дял от езикознанието или – по-ши-
роко – направление в езикознанието, което ориентира изследователя към 
разглеждане на съотношението и връзките на езика и духовната култура, 
на езика и народния манталитет, езика и народното творчество, тяхната 
взаимозависимост и различните видове кореспонденция помежду им“ 
(Толстой/Tolstoi 1995: 27). В това разбиране на етнолингвистиката за неин 
обект се смята езикът в неговото отношение към културата. 

Втората дефиниция е по-широка: „Това е комплексна дисциплина, чий-
то предмет на изучаване е „планът на съдържание“ на културата, народна-
та психология и митология независимо от средствата и начините на фор-
малното им въплъщение (дума, предмет, обред, изображение и т.н.“ (Толс-
той/Tolstoi 1995: 39–40).  

Обект на изследване на етнолингвистиката в широкото разбиране на 
понятието не е само езикът (макар той да се признава за главен изразител 
и пазител на културната информация във времето), но и други форми и 
субстанции, в които се изразява колективното съзнание, народният манта-
литет, формиралата се у един или друг етнос или въобще социум картина 
на света, т.е. възприемане от човека на заобикалящата го действителност, 
нейната категоризация и интерпретация. Обект на изучаване е цялата на-
родна култура, всичките ѝ видове, жанрове и форми – вербални (лексика и 
фразеология, паремиология, фолклорни текстове), акционални (обреди), 
ментални (вярвания). 

Подобно разбиране за етнолингвистиката лежи в основата на много 
публикувани трудове, създадени в Института по славянознание на Руската 
академия на науките, сред които е и многотомният колективен труд – реч-
никът „Славянские древности“ (СД/SD). В него се прави опит да се обосо-
бят и дефинират основни семантични единици на езика на културата, не-
зависимо от това в каква форма и в каква субстанция са изразени. „Глав- 
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ното в този подход е разбирането за „интегралността“ на културата, т.е. 
смисловото единство на всичките ѝ форми и жанрове (езика, обреда, вяр-
ванията, народното изкуство), което е обусловено от цялостната картина 
на света на човека, възприемащ и осмислящ света и създаващ култура. Та-
къв антропологичен поглед върху културата и езика е характерен за цялата 
област на хуманитарното знание в наше време“ (Толстая/Tolstaia 2013: 68).  

Наричайки своя подход етнолингвистичен, Н. И. Толстой придава на-
пълно определен смисъл на всяка от съставящите части на думата етно-
лингвистика. Първата част (етно-) означава, че традиционната народна 
култура се изучава в нейните етнически, регионални и „диалектни“ форми, 
въз основа на които се реконструира праславянското състояние. 

Втората част (лингвистика) има трояко значение: първо, тя означава, 
че главният източник за изучаване на традиционната култура е езикът; 
второ – че „културата, както и естественият език се разбират като система 
от знаци, като семиотична система, или като език в семиотичния смисъл 
на думата (подобно на това, както говорим за език на живописта, език на 
музиката, език на жестовете и под.); трето, и може би това е най-главното, 
означава, че етнолингвистиката използва много лингвистични понятия и 
методи (макар повечето от тези понятия по своето съдържание да не са 
специфично лингвистични, срв. морфология, структура и др.“ (Толстая/ 
Tolstaia 2013: 68–69). 

Според формулировката на С. М. Толстая „предмет на етнолингвисти-
ката е съдържателният план на културата, нейният семантичен (символи-
чен) език, нейните категории и механизми. Целта ѝ е семантичната рекон-
струкция на традиционната (архаична, дохристиянска, митопоетична в ос-
новата си) картина на света, мирогледа, системата от ценности с опора на 
показанията на езика“1. 

В какво се състои спецификата на етнолингвистичния анализ на тра-
диционната народна култура? Принципното родство на културата и езика 
като две знакови системи, организирани по сходен начин и действащи ед-
накво, позволява към материала на традиционната духовна култура да се 
приложат концептуалният апарат и методите на лингвистичното изследва-
не, започвайки от средствата на лингвистичната география, езиковата ре-
конструкция, семантиката, синтаксиса и пр. (Толстая/Tolstaia 2013: 69). 

В статията в етнолингвистичен ракурс се разглеждат отделни фрагмен-
ти от традиционната култура и съответната лексика на един от архаичните 
анклави на Балканския полуостров – окръг Ксанти, Северна Гърция, къде-
то в планините компактно живеят славяни мюсюлмани, които са етничес-
ки българи (помаци). Те представляват миноритарна етноезикова и кул-
турно-религиозна група, която дълго време съществува в чуждоезиково и 
в различно религиозно обкръжение сред православни гърци. В историчес-
кото минало тази общност е била част от българите мюсюлмани, живеещи 
днес в пределите на Република България. Ще отбележим, че въпросът за 
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славянския произход на помаците в гръцкия научен свят се дискутира и 
досега (Demetriou 2004). 

Етнонимът помаци, който според българските етимолози има неуста-
новен произход (БЕР/BER 1999: 508), не е приет в обществения и научния 
дискурс в България заради разговорния му и остарял характер, но се из-
ползва активно за обслужване на гръцката политика спрямо българоезич-
ното население на Гърция; от него е образуван и лингвонимът „помашки 
език“. 

Това население нарича себе си помаци, по-рядко се използва местното 
родопско название ахряни. Названието помаци е влязло в речта на местно-
то мюсюлманско славяноезично население относително скоро. По-рано в 
Гърция е използван терминът славянофони2 (‘говорещи на славянски 
език’). Ще отбележим, че властите дълго време – от 20-те до 90-те години 
на ХХ век (с изключение на периода на българското управление от 1941 
до 1944 г.) – са водили неотклонна политика на дебългаризация на населе-
нието. В резултат на това сега степента на неговата туркизация (потурчва-
не) е достатъчно висока. Сериозното влияние на исляма върху ежедневния 
живот на помаците и тяхната идентичност е разгледано подробно от Н. 
Кокас (Kokkas 2008). 

Славянофоните като общност и езикът им са били обект на специално 
внимание от страна както на гръцки учени (М. Г. Варвунис, О. Деметриу, 
Н. Кокас, А. Рого, Хр. Марку и др.), така и на чуждестранни (К. Щайнке, 
Кр. Фос, А. Йоаниду, Е. Адаму, А. Дуличенко, М. Хенцелман и др.). В част-
ност К. Щайнке и Кр. Фос се занимават със сравняване на българоезични 
мюсюлмански малцинства на българо-гръцката граница (Steinke, Voss 2007). 
Е. Адаму изследва би-/полилингвалния характер на т. нар. „помашки език“ 
(Adamou 2010) и влиянието на социалните мрежи върху неговото измене-
ние, развитие и запазване (Adamou 2012). Н. Кокас открива традиционните 
ценности в народните приказки на помаците (Kokkas 2004). Заедно с А. Ро-
го те са извършили огромна работа по проучването и публикуването на 
фолклора на помаците, като са записали предания, легенди и паремии в с. 
Главки (Κόκκας, Ρογγο 2005). М. Г. Варвунис изучава етнографията на по-
машките села, също и историческите, културните и други екстралингвис-
тични фактори, оказали сериозно влияние върху традиционния начин на 
живот на тяхното население днес (Varvounis 1996; 2012).  

 През последните десетилетия в рамките на редица научни проекти под 
ръководството на проф. М. Г. Варвунис и проф. Хр. Марку от университе-
та в гр. Комотини се изучават диалектите и фолклорното наследство на 
помаците. Много материали са дигитализирани и достъпни в онлайн фор-
мат (http://zagalisa.gr/). 

За българските изследователи изучаването на южнородопските бъл-
гарски диалекти в окръзите Ксанти и Гюмюрджина (Северна Гърция) ста-
на възможно след влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. 
и откриването на няколко контролно-пропускателни пункта на българо-
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гръцката граница. В последното десетилетие се появиха няколко значими 
изследвания в тази област на Г. Митринов и на Л. Антонова-Василева 
(Митринов/Mitrinov 2011; Антонова-Василева, Митринов/Antonova-Vasile-
va, Mitrinov 2011; Митринов/Mitrinov 2014 и др.), както и книгата на жур-
налистката Т. Мангалакова, в която в публицистичен стил е представена 
съвременната картина на българоезичната общност в Северна Гърция 
(Мангалакова/Mangalakova 2011).  

Редица български диалектолози са изучавали диалектните особености 
на отделни ксантийски села, в частност с. Главки в областта Ксанти (Или-
ев, Михайлов/Iliev, Mihaylov 2016; 2018). Е. Каневска-Николова разглежда 
съвременната езикова ситуация, идентичността на помаците от Южните 
Родопи, убедително показвайки принадлежността на дадените говори към 
родопските диалекти на българския език (Каневска-Николова/Kanevska-
Nikolova 2014). 

През 2019 г. излезе от печат монографията на Г. Митринов „Българс-
кото диалектно богатство в Югоизточните Родопи. Говорът на с. Хебиле-
во, обл. Гюмюрджина (Гърция) и с. Горни Юруци, обл. Крумовград (Бъл-
гария)“, в която авторът сравнява два варианта на един диалектен ланд-
шафт, на една помашка културна традиция от двете страни на българо-
гръцката граница в лингвистичен аспект (Митринов/Mitrinov 2019). 

В настоящата статия се опираме както на публикувани източници, ръ-
кописни дипломни работи от Университета в Комотини, така и на собст-
вени теренни материали, събрани по време на двете етнолингвистични ек-
спедиции, осъществени през 2018 и 2019 г. Ще представим предварител-
ните заключения от нашето изследване. Експедициите се провеждаха съв-
местно с К. А. Климова, доцент в катедрата по новогръцка филология във 
Филологическия факултет на Московския държавен университет „М. В. 
Ломоносов“. През 2018 г. ни съпровожда магистрантката на К. А. Климова 
– Яна Яхонтова. Общо бяха изследвани: гр. Ксанти и гр. Комотини (през 
2019 г. посетихме също празника на св. Георги в Златоград – Гергьовден), 
13 села, бяха анкетирани 35 души на възраст от 18 до 75 години, направе-
ни бяха около 30 часа аудиозаписи. 

Експедициите в Гърция бяха планирани основно като етнолингвистич-
ни, затова в процеса на събирателската работа участниците използваха 
въпросници, създадени за изучаване на традиционната култура. Авторът 
на статията обаче се опираше на своя теренен опит от работата си сред 
мюсюлмани в България3, които бяха анкетирани въз основа на материали-
те във въпросника, разработен от А. А. Плотникова за изучаване на народ-
ната култура в балканославянския ареал (Плотникова/Plotnikova 2009). 
Освен това членовете на експедицията си бяха поставили задачи за социо-
лингвистично проучване на избраните села, за описание на особеностите 
на диалекта, на специфичната диалектна лексика, на факти от междуезико-
вата интерференция, на маркери за идентичност. 
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Експедиционото проучване на селата в Ксанти показа, че т. нар. „по-
машки говор“ се използва за ежедневно общуване на битови теми, при то-
ва именно той се избира в селската общност като основен код. Младото 
поколение, макар да владее говора, в общуването помежду си постепенно 
преминава на новогръцки език. Използването на турския език се огранича-
ва предимно с религиозната сфера (специфична ислямска лексика) или е 
пространствено детерминирано (джамията, началното училище). Гръцкият 
език е най-разпространеният вариант за разговори на сложни и абстрактни 
теми и е популярен сред помаците, живеещи не в селата, а в град Ксанти. 
На мнозина е познат също и арабският език, тъй като именно той е ключов 
при изучаването на Корана. Така сред помаците в Ксанти се наблюдава 
полиглосия, което води до постоянно превключване на езиковия код в 
процеса на ежедневна комуникация, подробно описано от Е. Адаму в ней-
ното социолингвистично изследване (Adamou 2012). 

Ситуацията се усложнява от липсата на единна кодифицирана норма 
на езика на това ислямизирано население. Досега той фактически е без-
писмен, въпреки че има няколко речника, граматики и учебници по т. нар. 
„помашки“ език. Известни са записи на този „език“ с използването на 
гръцка графика – характерен пример е учебникът за деца от начална учи-
лищна възраст (Μουμίν-Ομέρ 1997). Сега обаче най-актуален е вариантът 
на писане въз основа на латиница с прилагане на специални символи, на 
който е написан последният учебник по т.нар. „помашки“, съчинен от Н. 
Кокас (Κόκκας 2004). Този вариант използва и местният активист С. Кара-
ходжа, който се занимава със съхраняване на езиковата и етническата 
идентичност на помаците и наскоро издаде книга със свои преводи на ше-
дьоври от английската и гръцката поезия на „помашки“ (Καραχότζα 2017).  

По време на теренната работа отбелязахме различни ситуации с превк-
лючване на езикови кодове, описани подробно от К. А. Климова (Климова/ 
Klimova 2019а). Използването на един или друг езиков код до голяма сте-
пен се обуславя от езика, на който говорят изследователите (гръцки и бъл-
гарски). Върху избора на гръцки език от информантите оказват влияние и 
много други фактори: възрастта на информанта, образованието, местожи-
веенето, сложността и абстрактността на обсъжданата тема и др. Доколко-
то може да се съди от интервютата с млади помаци, ученици от горните 
класове и студенти в университета, в ежедневното общуване съвременната 
младеж предпочита да използва или новогръцки език, примесен с турски и 
„помашки“ думи и изрази, или турски език (за турскоезичните села в Тра-
кия), при това „помашкият език“ може да се използва в качеството на „та-
ен език“ (Климова/Klimova 2019а).  

Някои чуждестранни учени смятат, че помаците в Гърция имат свой 
литературен микроезик: написани са граматика и тълковен речник (въз 
основа на гръцката азбука), издадени са учебници, христоматии на диа-
лектни текстове (с латинска графика и тълкуване на гръцки), в отделни 
села е водено факултативно преподаване на „езика“, функционират средс-
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тва за масова информация на „помашки“, превежда се литература. А. Д. 
Дуличенко отнася „помашкия“ към книжовните микроезици на Южна 
Славия, класифицирайки го като периферийно-островен, обслужващ етни-
ческо малцинство, което се е оказало откъснато от своето етноезиково 
пространство. Авторът отбелязва, че подобни микроезици се характеризи-
рат с пъстрота на използваната писменост и слаба функционалност (Дули-
ченко/Dulichenko 2011: 336).  

От друга страна, повечето руски и европейски учени (Adamou, Fan-
ciullo 2018), както и български учени, например Г. Митринов (Митринов/ 
Mitrinov 2011б), поддържат тезата за съществуването на безписмен език 
(диалект, говор). Аз подкрепям мнението, че изследваният езиков идиом 
се отнася към южнородопските (рупски) говори от българската диалектна 
зона.  

Самите носители често са привеждали като аргумент в полза на несъ-
ществуването на отделен „помашки език“ липсата на собствена азбука. В 
съзнанието на информантите техният език (нашо думенье) представлява 
смес от турски, гръцки и „славянски“ език. Ситуацията на фактическа три-
глосия, както я нарича Д. Михаил (Michail 2003), при помаците в Гърция 
води до формирането на сложни процеси, оказващи влияние върху осъзна-
тото или неосъзнато превключване и смесването на езиковите и културни-
те кодове в процеса на комуникация. Този факт поддържа и наличието на 
множествена, „колебаеща се“ идентичност на помаците, които обаче съх-
раняват своя говорим език, традиционен бит и култура. Със съжаление 
обаче се налага да признаем, че процесите на глобализация и некоректна 
образователна политика водят до това, че младежите, с редки изключения, 
предпочитат да не учат своя роден майчин език, превключвайки на турски 
и гръцки, в резултат на което се създава опасна ситуация на асимилация в 
близко бъдеще на тази уникална етнокултурна общност. 

По отношение на традиционната култура на помаците взаимното влия-
ние на трите традиции – славянска, гръцка и турска – се проявява както в 
народните календарни празници и семейната обредност, така и в народна-
та митология. Особен интерес представлява народната религиозна култура 
на помаците. Общоизвестен е фактът, че религиозната ситуация на Балка-
ните представлява невероятно пъстра мозайка. Плурализмът е характерен 
за религиозната култура на балканските народи и на формално ниво, свър-
зано с вероизповеданието, и на ниво извън вероизповеданието. Това е 
обусловено от многообразието от етноси и религии на Балканския полуос-
тров. Продължителните добросъседски отношения в културно сложните 
общности и необходимостта от многостранно взаимодействие са опреде-
лили спецификата на комуникативния код на Балканите, една от характер-
ните черти на който е културата на съседство като modus vivendi на ежед-
невното съжителство (Узенeва/Uzeneva 2018: 133).  

Помаците в Гърция, които живеят изолирани в чуждо културно и рели-
гиозно обкръжение, под влияние на исляма са загубили част от календар-
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ните обреди, характерни за българите мюсюлмани в съседните области в 
България, но старите християнски и езически вярвания са се запазили, 
например в названията на месеците, срв. Големил ‘януари, букв. голям’, 
Малкошан ‘февруари, букв. малък’, Марта ‘март, женско име, така във 
фолклора наричат сестрата на 11-те братя месеци’, Лошко/Ечко ‘април’ 
(<лъж-, лъжко, в местния говор лôшку), Тодорски ‘май, когато се отбеляз-
ва св. Теодор Тирон – Тодоровден’, Марински ‘юли, когато е празникът на 
св. Марина’, Ягус ‘август’, Руен ‘септември, старо славянско название’, 
Димитровски ‘октомври, когато отбелязват деня на св. Димитър – Димит-
ровден’, Касъм ‘ноември, обозначаване на цялата есен’4, Никулски ‘декем-
ври, свързан с почитането на св. Николай Чудотворец’.  

В някои случаи реликтите на християнската култура се запазват изк-
лючително в речниковия фонд. Така лексемата Γκοβεέμ говеéм се използва 
от жителите на помашките села за обозначаване на християнския празник 
Великден. Лексемата има пряко значение ‘постя’ и очевидно може да бъде 
отнесена към глагола говея. Съществува и специална дума за обозначаване 
на края на поста: действието ‘разговяване’ помаците обозначават с лексе-
мите ραζγκοβιαβάμε (разгов’áваме) и κόμκασε σε (кóмкасе сe) (в тоя облик 
е форма за минало несвършено време – комкаше се). Втората лексема е 
развила допълнително значение ‘къпя се’. На Великден бабите казват на 
децата: „Έλα ντα σε κόμκασε“ (éла дa сe кóмкасе) ‘ела се изкъпи’. Тази за-
пазена традиция е свързана с необходимостта да се очистят душата и тяло-
то (Κόνιαρη 2013). Така следите от изгубени християнски обреди криста-
лизират и се съхраняват в езика. 

Друго интересно явление е терминът Ντάσκατα (Дàската). Той обозна-
чава обред, който е свързан с православния празник Богоявление и се от-
белязва на 6 януари. Етимологията на названието води към ντάσκα (дàскa) 
‘кръст’. На този ден помаците, подобно на християните, се събират край 
река или някакъв друг воден източник и хвърлят кръст във водата. В село 
Демерджик (Димарио) в префектура Родопи празникът Богоявление се на-
рича Βόντιτσα (Вòдица), срв. бълг. Водици (Барболова и др./Barbolova i dr. 
2018: 61), което произлиза от бълг. вòда, а кръстът, който хвърлят, се на-
рича κόρστ (кòрст). Според гръцките изследователи този обичай е свързан 
с това, че уважението към символа на кръста е продължило да съществува 
след ислямизацията на населението, а названието на кръста е заменено от 
табуираното название ντάσκα (дàскa), за да се скрие християнският символ 
(Κόνιαρη 2013: 35–36). Подобен обичай на хвърляне на кръста на Богояв-
ление съществува из цялата територия на България, широко е разпростра-
нен и в Гърция (Μέγας 1992: 54) и безспорно е един от реликтите на съ-
ществуващото в миналото православие сред ислямизираното по-късно на-
селение. 

Значим ни се струва фактът на съвпадение на изследваната лексема 
(дъската), обозначаваща християнските светини, у помаците от Северна 
Гърция и техните единоверци от с. Старцево в обл. Златоград5, най-близко 
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разположения град до българо-гръцката граница в дадения регион. В това 
село е имало стара икона на св. Богородица (дъската), потъмняла от вре-
мето и почти загубила своя лик. Според преданието иконата се е запазила 
след унищожаването на манастира в местността Св. Неделя. Тази икона е 
предавана от къща на къща по време на раждане. Смятало се е, че св. Бого-
родица помага на родилките бързо и по-лесно да родят. В Златоград в на-
вечерието на Коледа не са вдигали празничната трапеза (не се вдига соф-
рата), тъй като са вярвали, че ще дойде св. Богородица. Култът към нея е 
широко разпространен в Родопите. 

Още един празник, най-главният в календара на помаците в Ксанти, 
който също има православен произход, е денят на св. Георги. Тук той носи 
названието Εντρελές (Едрелéс). У българите мюсюлмани в България праз-
никът се нарича Адърлез, Адрелез, Едрелез, Хъдрелез и др. (Райчевски/Ray-
chevski 1998: 45). 

Това е общобългарски празник на пролетта, общ и за ислямизираното 
население на Балканите, който се отбелязва на 6 май. В село Митика (Ара-
лък бунар) в префектура Родопи е засвидетелствано названието Χιδρελές/ 
Хидрелéс (Χασάκογλου 2003: 77), което се обяснява с имената на пророци-
те Хитзир (Χιτζίς) и Илия (Ηλίας). Традиционно на този ден се играе пред-
ставление: юноша, преоблечен като пророк Хитзир, се изправя пред на-
събралия се народ и проси милостиня. И до днес е запазена забраната да се 
работи на празника: извършването на домакински дейности в този ден се 
смята за лош знак. Налице е контаминация на двете култури. 

Едрелес е празник, който бележи началото на годишния селскостопан-
ски цикъл, и в него експлицитно е представена идеята за магията на нача-
лото: първото доене, първото извеждане на добитъка на паша, първото за-
квасване на мляко и подсирване на сирене и т.н. (Трефилова/Trefilova 
2012: 601). 

Това е пролетен празник на скотовъдите, когато се извършва първото 
доене на добитъка, ритуално раздаване на мляко, обиколки на пастирите 
на пасищата, колене на агне – жертвоприношение (курбан) (Барболова и 
др. 2018: 7–71). Денят на св. Георги е богат на обреди, свързани с осигуря-
ване на плодородие и здраве: търкаляне по роса, обливане с вода, бране на 
билки и лековити растения (вж. по-подробно Колева/Koleva 1981). 

Отделни ритуали, свързани с Гергьовден, носят ярък матримониален 
характер. Една от целите на празника е да се организират запознаването и 
общуването на юношите и девойките в селото. Съществува обред, обозна-
чаван с гръцката лексема κούνιες (kúnies) ‘люлка’: юношите и девойките 
от селото се събират заедно, връзват на дърветата чаршафи или въжета, на 
които се люлеят. Люлеенето на гергьовденски люлки е обичаен ритуал за 
здраве (вярва се, че силата на дървото се пренася върху човека) и обич и 
на българска територия. 

Брачната символика е представена в някои ритуални предмети и дейс-
твия: девойките плетат букети и венци, гадаят за бъдещата си женитба. 
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Люлеенето на люлки, връзването на ритуални букетчета от неомъжени де-
войки, както и препасването с дива лоза, са едновременно и продуциращо 
действие, и символичен сватбен ритуал. Всички тези действия, които имат 
сходна мотивировка или функции и които изразяват обща идея, образуват 
цял „синонимен ред, парадигма от действия“ (Толстой/Tolstoi 1982: 68). 

В деня на празника девойките се събират извън селото и варят жито, 
което после раздават на съселяните си. Това ястие се нарича κόλυβ (кóлив) 
– от гръцката лексема κόλλυβο (kólivo). Ястието се прави от варена пше-
ница и се яде на помени за мъртви или на празниците на някои православ-
ни светци (Κόνιαρη 2013: 34). Тази лексема в същото значение е широко 
известна сред православните и на българска територия. 

Наред със стари календарни празници в селата от областта Ксанти са 
запазени и някои оказионални: например в с. Пашевик (Пахни) е известен 
зимен ритуал – т.нар. вълчатници (ловци, убили вълк, който е нанасял 
вреда на домашните животни на съселяните им) обикалят с кожата на уби-
тия вълк и събират продукти и пари за джамията. Същият обред е известен 
и в с. Кушла, Златоградско. 

Тук са отбелязани и пролетни мартенски обреди (изработване на укра-
шения талисмани от разноцветни вълнени конци – диал. марта, маретни-
ца (общобълг. мартеница); вярвания, свързани с така наречената мартенс-
ка старица (Баба Марта), която в първите дни на месеца се отправила в 
планината да пасе овцете и там замръзнала и се превърнала в камък (арха-
ичен мотив на петрификация)6. Срв. също названието на няколко топли дни 
през зимата – Бабине дене, известно и на българската езикова територия.  

Според друга версия „женски дни“ са последните три дни от март. 
Смята се, че това са лоши дни от гледна точка на аномалии на времето и 
дори ако в някой от тези дни небето е ясно, може внезапно да завали сняг 
(Μέγας 1992: 35). Това поверие също е свързано с вече споменатата леген-
да за Баба Марта, широко известна на територията на България и Балкани-
те. Според легендата, разпространена сред помаците, една старица се ка-
чила в планината с козите си в един от мартенските дни. Тя решила да 
подразни месец март като му рекла: „Πριτς-Μαρτς“ [пръц-март, март-
пръдльо]7, заради което той ѝ отмъстил. Взел от февруари един студен 
ден, за да вледени бабата и козите. С това се обяснява по-малкият брой 
дни през февруари. 

В този регион е запазен и езическият пролетен пречистващ обред на 
палене на огньове, които е трябвало да се прескачат „за здраве“; те също 
се отнасят към дните през март. Подобни обреди са известни по цялата 
територия на България. Тук той носи названието Μάρτ ντοκούζ, Март до-
куз < тур. диал. dokkuz ‘девет’ (Stachowski 2019: 130) – пример за езикова 
интерференция – това са първите девет дни от март, през които жителите 
на селото събират сухи дърва и сено, палят огньове и ги прескачат, за да 
не ги хапят бълхи и въшки (срв. подобни ритуали в България – Барболова 
и др./Barbolova i dr. 2018: 23–24). Този обред корелира и с общогръцкия 
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обичай да се палят огньове в последната неделя от Сирни заговезни 
(Яхонтова/Iahontova 2019).  

Българите мюсюлмани от Старцево извършват подобни очистителни 
обреди в първия ден от настъпването на пролетта. Баба Марта, която по-
маците тук наричат Стара Марта, Наша Марта, се отбелязва на 14 март 
по стария календар. На този ден във всеки двор палят голям огън и го 
прескачат, „за да не ги хапят бълхите“ и да не ги „ловят“ болести. За праз-
ника тук правели мартеници (пресукани вълнени конци, които връзвали на 
китките на децата и на рогата на младите животни „за здраве“), наречени 
тук баянички (съвр. байнички), но не само червени и бели като в Златоград 
и в България като цяло, а и жълти, зелени, сини и др. Украсявали ги със 
скилидка чесън и навито на кръг дюлево клонче с плодни пъпки, понякога 
зашивали и синьо герданче (каркатюл). В миналото да плетат мартеници 
са могли само избрани жени, които получавали за това специално разре-
шение (изин) от мюсюлманския свещеник ходжа, тъй като се смятало, че 
мартениците притежават лечебна сила. 

Голяма част от турцизмите в терминологията на народната култура на 
помаците от Ксанти в Северна Гърция е представена – закономерно – в 
погребалната обредност (меит ‘покойник’, кефин ‘саван’, табут ‘ковчег, 
дженезе ‘погребение’, мезар ‘гроб, мезарлък ‘гробище’, девир ‘обред за 
опрощаване дълговете на умрелия’, кефарет ‘ритуал за помен на покой-
ника на седмия ден след смъртта’, мевлюд ‘молитва за покойника’, джен-
нет ‘рай’ и др.), а по-малка част – в роднинската обредност (калъм ‘хляб и 
сладкиши, които раздават на съседите, когато дават име на дете’, сюнет 
‘ритуалът обрязване’, хатъм ‘обряд на посвещаване на децата в исляма’), 
а също и в народната митология (джинья ‘зли духове’, шейтан ‘дявол’, 
евлия ‘свят човек, който притижава свръхестествени способности’, еждър-
хо ‘летящ змей, дракон’, бешибир, муска, хамалил’, коранчик ‘мюсюлман-
ски талисман’, зарар ‘зло, уроки’ и др.). Това е обусловено от влиянието 
на ислямската религия. Наред с това обаче присъстват и български по про-
изход термини: летница, врачка, шетарка ‘знахарка, лечителка’, бабка 
‘муска, амулет’, както и индоевропейска лексика: мрава, юда, див; балка-
низми: стопан. 

Като пример за етнолингвистична и културна интерференция в помаш-
ката общност може да бъде анализирана народната митология. В традици-
онната култура на помаците от Ксанти тя е представена от разгърната сис-
тема от митологични персонажи (по-нататък – МП): зли духове (джинове), 
летящ змей (фърката змие), вещици (джадие), атмосферни демони (юда, 
джинли вятър), демони на водата (еждерхо), демони, пазители на места 
(ступан, смок), нощни вредоносни демони (мрава), коледни демони (ка-
раконджури). Голямо значение в митологичните възгледи на помаците 
имат някои елементи от ислямската култура: ходжите се явяват антагонис-
ти на вещиците – към тях често се обръщат за помощ срещу урочасване; 
Коранът като свещена книга става главен талисман и средство за борба с 
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митологичните персонажи и пр. Най-разпространената лексема за обозна-
чаване на МП е джин. Тя се използва за назоваване и на водни, и на въз-
душни демони и по всяка вероятност може да замества почти всеки МП, 
служи като „родово“ название. Възможно е описваното в гръцката научна 
литература разделяне на „джиновете“ на класове (Θεοχαρίδης 1995: 504–
509), което съответства повече на балканската митологична система (джи-
нове нереиди, джинове привидения, джинове дракони), да е обусловено от 
културната интерференция – от влиянието на новогръцката традиционна 
култура – или е „парадокс на наблюдателя“ (в терминологията на У. Ла-
бов), като в обективната митологична картина на помаците липсва напъл-
но (Климова 2019б: 193). 

Така разгледаните от нас фрагменти на традиционната народна култу-
ра на българите мюсюлмани от областта Ксанти в Гърция, както и съот-
ветната лексика представляват многослойно, многопластово, мултикул-
турно явление, включващо както архаични езически реликти, така и хрис-
тиянски и ислямски реалии и вярвания, които съществуват паралелно и 
взаимодействат помежду си, образувайки уникална културна мозайка на 
изследвания регион в Южните Родопи. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 С. М. Толстая. Лекция „Этнолингвистика: современное состояние и перс-
пективы“. <http://www.ruthenia.ru/folklore/Tolstaja.html>.  

2 По време на експедициите в разговори с информанти срещнахме понятието 
помакофони. 

3 Вж. например статиите на Е. Узеньова (Узенева/Uzeneva 2014; Узенева/Uze-
neva 2018a; Узенева/Uzeneva 2018б). 

4 Ще отбележим, че у българите мюсюлмани в България на празника Касъм 
(26.X./8.XI.), на който се отбелязва православният празник Димитровден – денят 
на св. Димитър, е завършвал стопанският цикъл, на този ден са се разплащали с 
наемните работници. 

5 Експедицията в с. Старцево бе проведена от мен през 2011 г. с организаци-
онната помощ на тогавашния директор на Етнографския музей в Смолян – Татяна 
Марева. Използвам случая да ѝ изразя своята признателност. По-подробно за екс-
педицията вж. (Узенева/Uzeneva 2013).  

6 Различни модификации на легендата за мартенската старица са известни не 
само в Карпато-Балканския регион, но и в много по-широк ареал, включващ част 
от Европа и дори Близкия и Средния Изток. По-подробно за легендата вж. статия-
та на Г. И. Кабакова (Кабакова/Kabakova 1994) и монографията на Н. Г. Голант 
(Голант/Golant 2013). 

7 Подобно наричане беше записано от мен в с. Гега, Петричко (на крайния 
югозапад на българо-гръцката граница), през 1998 г. Там, според легендата, една 
старица така гонела своите ярета: „Пръц, пръц, бабини ярци, на планина!“. Щом 
тръгнала към планината, тя казала, че не се бои от никого и „се изсрала на брадата 
на Сечко и на забрадката на баба Марта“, но заради внезапния студ замръзнала. И 
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досега там има три скали: бяла и черна – останали от козите, а третата – от стари-
цата. 
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