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Збор ник ра до ва Фолклор,тради‑
ције,култура(Фолклор,традиции,
култура) по све ћен је осам де се то
го ди шњем ју би ле ју Све тла не Стој
ко ве, ис так ну те бу гар ске фол кло
рист ки ње и ис тра жи ва ча на род не 
тра ди ци је, од лич ног по зна ва о ца и 
про у ча ва о ца бу гар ских на род них 
за го не та ка, еп ских жан ро ва, од но са 
из међу фол кло ра и књи жев но сти и 
исто ри је бу гар ске фол кло ри сти ке. 
Збор ник се са сто ји од три де сет ра
до ва, међу чи јим ауто ри ма су ње не 
ко ле ге и уче ни ци са Ет но граф ског 
ин сти ту та и Ин сти ту та за фол клор у 
Со фи ји, као и ис тра жи ва чи фол ко ра 
са дру гих ин сти ту та Бу гар ске ака де
ми је на у ка и ино стра них уни вер зи
те та и ин сти ту та. На кра ју збор ни ка 
да та је ис црп на би бли о гра фи ја ра
до ва Све тла не Стој ко ве.

Као основ на ка рак те ри сти ка 
овог збор ни ка ис ти че се ра зно
ли кост при ло га у ње му – ка ко по 
те ма ти ци та ко и по ме то до ло шким 
при сту пи ма. 

Не ко ли ко ауто ра ба ви се не ки ма 
од аспе ка та фо клор них жан ро ва или 
за њих ка так те ри стич ним еле мен
ти ма. Пла мен Боч ков (Со фи ја) у 

свом при ло гу про бле ма ти зу је од нос 
из међу епо са као жан ра и ка те го
ри је про сто ра, да ју ћи во ма успе лу 
ана ли зу ка рак те ри сти ка про сто ра 
у епи ци ко је су по себ ност у од но су 
на дру ге фол клор не жан ро ве (то су 
фраг мен ти ра ност, услов ност и ак
си о ло гич ност). У дру гом де лу при
ло га раз ма тра се тр пе за као ло кус 
од из у зет не ва жно сти у струк ту ри 
еп ских тек сто ва. Ни ко лај Ка уф ман 
(Со фи ја) ба ви се жан ров ским ка
рак те ри сти ка ма бу гар ских пе са ма 
уз рад, из два ја ју ћи њи хо ве основ не 
те мат ске кру го ве у раз лич тим ре ги
о ни ма Бу гар ске. При лог Маг да ле не 
Ел чи но ве (Со фи ја) за пред мет има 
праг ма тич ки аспект по сло ви ца и 
ба ви се пи та њи ма као што су ути цај 
дру штве ног и праг ма тич ког кон тек
ста на функ ци о ни са ње по сло ви ца у 
про це су ко му ни ка ци је, ве за из међу 
зна че ња по сло ви це и ње не упо тре
бе и фор ми ра ње ком пе тен ци је у 
упо тре би по сло ви ца; ова пи та ња 
раз ма тра ју се на два ни воа – по сло
ви ца се по сма тра у окви ру вер бал не 
ко му ни ка ци је у ши рем сми слу и у 
окви ру фол клор не ко му ни ка ци је. 
Ге орг Кра ев (Со фи ја) у свом при ло

са мо сим бо ли ка ста ро сне до би, не
го и по ла, про јек то ва на са човека 
на при ро ду, односно вре мен ски 
ци клус. „О хри шћан ству у на род
ној ве ри“ или „Уме сто за кључ ка“ 
пред ста вља аутор ску фор му ла ци ју 
и ви  е ње „на род ног хри шћан ства/
пра во сла вља“, пој ма ко ји се ак тив
но ко ри сти у друштвеним на у ка ма 
и ко ји је за са да не при хва тљи ва за 
цр кву као и опис на чи на на ста ја ња 

те по ја ве. Т. А. Берн штам го во ри о 
„пан те и стич ком на ту ра ли зму“ (тер
мин Н. Ло ског), ко ји пред ста вља ре
ли ги о зносин кре тич ку уни вер за ли ју 
свих европ ских на ро да, од ба цу ју ћи 
на тај на чин те зу, рас про стра ње ну 
у сред њој Евро пи, да је за Ру си ју, у 
ства ри, ка рак те ри стич но по сто ја ње 
две ве ре.

ТањаПавловић

Фолклор,традиција,култура. Збор ник у част Све тла не Стој ко ве,
Со фи ја, 2002, 385 стр.,  Сто јан ка Бо ја џи е ва, До ро те ја До бре ва, 

Све тла Пет ко ва (ур.)
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гу по ку ша ва да ма ги ју, за го нет ку и 
по сло ви цу пред ста ви као је дин стве
ни мит скори ту ал ни кон структ, а 
До ро те ја До бре ва (Со фи ја) ана ли зи
ра пред ста ву о по пу (пра во слав ном 
све ште ни ку) у усме ној кул ту ри на 
осно ву ју жно сло вен ске и ис точ
но сло вен ске усме не тра ди ци је, 
пра те ћи ми гра ци ју овог мо ти ва у 
раз ли чи тим кул тур ним, по ли тич ким 
и исто риј ским кон тек сти ма, док Ан
чо Ка ло ја нов (Ве ли ко Тр но во) пра ти 
раз вој мо ти ва др ве та у ва ри јан та ма 
ко ле дар ске пе сме Момаивитаела. 
Јор дан ка Ко це ва (Со фи ја) ба ви се 
мо ти вом бра ка са нат при род ним би
ћем у бу гар ским бај ка ма, у ко ји ма су 
кон фликт не си ту а ци је у по ро дич но
брач ним од но си ма по сле ди ца кр ше
ња до са да у ет но ло ги ји не до вољ но 
про у че ног брач ног та буа. По сма
тра ју ћи бу гар ску на ра тив ну про зу 
и на ра тив не пе снич ке жан ро ве као 
це ли ну, Љи ља на Да ска ло ваПер
ков ска (Шар ло те свил, Вир џи ни ја) 
са ста но ви шта ет но по е ти ке ука зу је 
на не ке ка рак те ри стич не цр те на
ра тив не тра ди ци је и про це се ко ји 
ле же у осно ви ге не ри са ња на ра тив
ног тек ста. Фло рен ти на Ба да ла но ва 
(Лон дон) у свом при ло гу об рађује 
фол клор не тек сто ве ко ји за пред
мет има ју мит о Авра мо вој жр тви, 
док се Ка тја Ми хај ло ва (Со фи ја) 
ба ви тран спо зи ци ја ма јеванђељ ског 
мо ти ва о бо га том и бед ном Ла за ру 
у сло вен ским фол клор ним тек сто
ви ма.

Љи ља на Мин ко ва (Со фи ја) ана
ли зи ра ста во ве два за пад но е вроп
ска ауто ра – Ге ор га Ро зе на и Кар ла 
Еми ла Фран цо за пре ма хај дуч ком 
по кре ту ко ме су они по све ти ли не
ко ли ко сво јих де ла. Ро зен у сво јој 
књи зи Балканскихајдуци да је при
лич но не га тив ну сли ку о хај ду ци ма, 
бра не ћи по зи ци је тур ске др жа ве, 
док Фран цоз, иако на по чет ку свог 
ра да под ве ли ким ути ца јем Ро зе

на, у ка сни јим тек сто ви ма хај ду ке 
опи су је на по зи ти ван и објек ти ван 
на чин. Оба ауто ра има ју ве о ма ви
со ко ми шље ње о хај дуч ким еп ским 
пе сма ма.

Бор ја на Вел че ва (Со фи ја) ба ви 
се лек сич ким ин вен та ром два пла ча 
из бу гар ских сред њо ве ков них ру ко
пи са (16–18. век), њи хо вим међу
соб ним од но сом и од но сом пре ма 
грч ком ори ги на лу.

Ауто би о граф ски дис курс пред
мет је ана ли зе у сле де ћим ра до ви ма 
у збор ни ку Фолклор,традиције,
култура: у при ло гу Усменаистори‑
ја,писанитескт,секундарнаусме‑
ност, Љу бо ми ра Пар пу ло ваГрибл 
(Оха јо) на осно ву ауто би о гра фи ја 
две Бу гар ке ко је су еми гри ра ле у 
САД ба ви се пре ла зом од усме не 
ауто би о гра фи је до ње ног за пи са 
па све до се кун дар не усме но сти 
(за пис на ви деока се ти), од но сом 
ове три фор ме и њи хо вим међу
соб ним ути ца јем. Пред мет при ло га 
Све тле Пет ко ве (Со фи ја) је етич ки 
кôд лич ног по гле да на свет ко ји се 
иш чи та ва из ауто би о гра фи је и сва
ко днев ног го во ра ста ри је же не из 
бу гар ске му сли ман ске за јед ни це у 
се лу Га ла та (Те твен ско). Аутор ка 
за кљу чу је да је мо рал на схе ма ње не 
ин фор ма тор ке пре у зе та из тра ди ци
је, а да су пре о влађују ће кул тур не 
вред но сти усво је не кроз фол клор 
и ре ли ги о зно обра зо ва ње. Ал бе на 
Ге ор ги е ва (Со фи ја) ана ли зи ра уло
гу ма на сти ра у про це су пер цеп ци је 
ре ли ги о зно сти, по себ но ис ти чу ћи 
зна чај на ра ти ва о чу ди ма ко ји су 
део ло кал не тра ди ци је или при
па да ју лич ном ис ку ству. Сто јан ка 
Бо ја џи е ва (Со фи ја) раз ма тра мо тив 
оста вље ног де те та у ко му ни ка циј
ској ме мо ри ји, ко ју ви ди као скуп 
фо клор них тек сто ва и на ра ти ва о 
лич ном ис ку ству. По себ на па жња 
је по кло ње на пред ста ви о оста вље
ном де те ту у про це су на ци о нал не 
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сим бо ли за ци је, као и са вре ме ним 
сим бо лич ким и ме та фо рич ким упо
тре ба ма овог мо ти ва.

Да ри на Мла де но ва (Со фи ја) на 
осно ву умет нич ких и фо клор них 
тек сто ва из но си глав не пред ста ве 
о зве зда ма у бу гар ској тра ди ци о
нал ној сли ци све та, раз ма тра ју ћи 
ве зу из међу буг. звезда и гла го ла, 
име ни ца и при де ва ко ји озна ча ва ју 
све тлост звездâ и, са дру ге стра не, 
по ре  е ња и ме та фо ре у ко ји ма се 
зве зде на осно ву сво је све тло сти 
до во де у ве зу са дру гим пред ме ти ма 
и по ја ва ма.  

У при ло гу Ол ге Мла де но ве (Кал 
га ри) пред ло жен је те о риј ски и 
ме то до ло шки мо дел за про у ча ва
ње со ци јал них од но са у бу гар ском 
дру штву 19. ве ка. На осно ву делâ 
из бу гар ске књи жев но сти из овог 
раз до бља, Мла де но ва ука зу је на 
мо гућ но сти ана ли зе од но са из међу 
со ци јал ног ста ту са чо ве ка ко ме тај 
ста тус при па да и jе зич ке фор му
ла ци је тог од но са, за тим ана ли зе 
се ман тич ке струк ту ре лек сич ког 
по ља тер ми на ко ји озна ча ва ју со ци
јал не ста ту се, ана ли зе дру штве них 
уло га и њи хо вих је зич ких из ра за, 
као и ана ли зе со ци јал них ста ту са и 
уло га као ком по не на та струк ту ре и 
ор га ни за ци је дру штва.

Те ма не ко ли ко ра до ва у збор ни ку 
су са вре ме ни то ко ви и тен ден ци је у 
раз во ју фол кло ра и фо кло ри стич ких 
ис тра жи ва ња. При лог Кла у са Ро та 
(Мин хен) ба ви се по ло жа јем и за
да ци ма ис тра жи ва ња фол клор них 
на ра ти ва у до ба гло ба ли за ци је и 
зна чај ног по ра ста бро ја кул тур них 
кон та ка та; Рот сма тра да ће се тра
ди ци о нал не фор ме фол клор не на ра
ци је при ла го ди ти но вим усло ви ма и 
по ку ша ва да оцр та те о риј ски оквир 
у ко ме се ис тра жи ва ње фол клор них 
на ра ци ја и ин тер кул тур на ко му
ни ка ци ја међу соб но на до пу њу ју и 
обла сти у ко ји ма по ве зи ва ње ове 

две обла сти мо же да ти плод не ре
зул та те. Ев ге ни ја Ми це ва (Со фи ја) 
раз ма тра ме сто и уло гу фол кло ра 
у са вре ме ном бу гар ском дру штву, 
а Ра дост Ива но ва (Со фи ја) скре ће 
па жњу на но ву фи нк ци ју фол кло
ра, ве за ну за по зор ни цу на ко јој се 
одр жа ва ју фол клор ни фе сти ва ли, и 
сма тра да та кви фе сти ва ли пред ста
вља ју аутен тич ну тра ди ци ју.

Исто ри јом бу гар ске фол кло ри
сти ке, тач ни је ње ним по че ци ма, ба
ви се Ines KëlerZülch (Ге тин ген). У 
свом при ло гу она ана ли зи ра по зи ве 
за са ку пља ње на род них умо тво ри на 
у 19. ве ку, сма тра ју ћи их по у зда
ним ин ди ка то ром ус по ста вља ња 
фо кло ри сти ке као ди сци пли не. Jan 
Rychlнk (Праг) пра ти раз вој сло
вач ке ет но ло ги је и фо кло ри сти ке и 
њи хо ве ве зе са че шким и че хо сло
вач ким ин сти ту ци ја ма, ука зу ју ћи 
на то да су се ове ди сци пли не у 
Сло вач кој по сте пе но оса мо ста љи
ва ле, а про цес оса мо ста љи ва ња и 
ус по ста вља ња сло вач ких ин сти ту
ци ја ко је се њи ма ба ве окон чан је 
1990. го ди не.

Пи та њем иден ти те та раз ли чи тих 
со ци јал них гру па ба ви се зна ча јан 
број ауто ра. Ми ле на Бен ков ска
Сăбо ко ва (Со фи ја) раз ма тра ма ни
фе ста ци је ко ле бљи вог иден ти те та 
бу гар ских му сли ма на (по ма ка) на 
осно ву соп стве ног те рен ског ис ку
ства из се ла Дра ги но во (Ве лин град
ско). По себ но за ни мљив аспект тог 
ко ле бљи вог иден ти те та огле да се 
у прак си ко ри шће ња ви ше стру ких 
име на – бу гар ских и му сли ман ских. 
У се лу је уоч љи ва и спе ци фич на 
кул тур на ди гло си ја из међу мо дер
ног и тра ди ци о нал ног, а чла но ви не
ких по ро ди ца, за ко је је ка рак те ри
стич но да има ју ви ше обра зо ва ње, 
по зна ти су у се лу као „јо ги ји“ јер 
упра жња ва ју јед ну вр сту „јо ги зма“. 
Са ми „јо ги ји“ ин си сти ра ју упра во 
на овој ка те го ри за ци ји, а не на на
зи ву бу ди зам, ис ти чу ћи да „јо ги зам“ 



Оцене и прикази 385

не са мо да не угро жа ва њи хо ву при
пад ност исла му, не го је још ви ше 
оја ча ва. Овај при мер ука зу је, ка ко 
ис ти че Бен ков скаСăбо ко ва, на то 
да ко ле бљи ви иден ти тет ни је са мо 
из раз уну тра шње не си гур но сти, 
не го мо же ин ду ко ва ти и кул тур ну 
ра зно вр сност. Ива нич ка Ге ор ги е ва 
(Со фи ја) да је исто ри јат на се ља ва ња 
Бу га ра на Кри му, њи хо вог жи во та 
на овом по лу о стр ву и по сле ди ца по 
кул тур ни, је зич ки и ет нич ки иден
ти тет иза зва них њи хо вим на сил ним 
ра се ља ва њем у до ба ста љи ни зма. 
Ва лен ти на Га не ваРај че ва (Со фи
ја) на осно ву три ге не ра ци је Бу га ра 
ко ји жи ве у Бу дим пе шти и око ли ни 
раз ма тра на чи не на ко је се бу гар
ски ет нич ки и кул тур ни иден ти тет 
ус по ста вља, одр жа ва и из ра жа ва у 
ма  ар ској сре ди ни, по себ но осве
тља ва ју ћи уло гу фол кло ра у овим 
про це си ма. Ва ња Ма те е ва (Со фи ја) 
на осно ву тек сто ва из ал ма на ха Ро‑
дољубец и ауто би о гра фи ја Бу га ра из 
Мол да ви је и Укра ји не по ку ша ва да 
ре кон стру и ше основ не сим бо ле ко ји 
са чи ња ва ју пред ста ву о Бу гар ској 
међу при пад ни ци ма нај ве ће бу гар
ске ди ја спо ре – Бу га ри ма у Бе са ра
би ји. Ми ла Сан то ва (Со фи ја) ба ви 
се про бле ми ма кул ту ре и тра ди ци је 
у ма лом гра ду на при ме ру гра да 
Бан ско. У ње ном при ло гу раз ма тра
ју се не ке од осо бе но сти ста нов ни ка 
овог гра да и њи хо вог на чи на жи во та 

и као ка рак те ри стич не из два ја ју се 
кон зер ва ти ви зам, уло га по ро ди це 
и срод ства, из ра зи то по што ва ње 
му шкар ца, вред но ћа и ште дљи
вост, уз за кљу чак да се мен та ли тет 
ста нов ни ка Бан ског фор ми ра кроз 
из ра зи ти тра ди ци о нал ни кôд уско 
по ве зан са осе ћа јем за јед нич ког 
при па да ња.

Два тек ста у овом збор ни ку за 
глав ни пред мет има ју ма те ри јал ну 
тра ди ци о нал ну кул ту ру: Љу бо мир 
Ми ков (Со фи ја) раз ма тра тка ну 
ор на мен ти ку код Ту ра ка у Бу гар
ској, на ро чи то ис ти чу ћи ве зу из
међу укра са и функ ци је укра ше не 
тка ни не; Стан ка Ја не ва (Со фи ја) 
ана ли зи ра об ред ну прак су по ве за
ну са свад бе ним сан ду ци ма, ко ји 
пред ста вља ју је дин стве ну сво ји ну 
же не у све кро вој ку ћи.

Ра до ви у збо рин ку Фолклор,
традиције,култура по ти чу из пе ра 
ауто ра ве о ма ра зно вр сних по сво јим 
опре де ље њи ма и при сту пи ма про
бле ми ма. Ова ко лек ци ја ра до ва, у 
исто вре ме, за за јед нич ки име ни тељ 
има ак ту ел ност об рађи ва не про бле
ма ти ке и мо дер ност ко ри шће них 
при сту па, и та ко на нај бо љи на чин 
илу стру је тре нут но ста ње и прав це 
раз во ја у бу гар ској фол кло ри сти ци 
и про у ча ва њу бу гар ске кул ту ре.

ТањаПетровић




