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КОМПЛЕКС – ТУРСКА ТРАДИЦИОННА СВАТБА

Айше И. Реджеб, докторант

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Резюме: Предмет на настоящата статия е интерпретацията на

танцовия фолклор от обредния комплекс – турска традиционна сватба.

Проследява се работата на художествените ръководители и хореографи от

Южното Лудогорие, които имат заслуги към популяризиране и развитие на

танцовия сватбен фолклор на турското сунитско население от Южното

Лудогорие.
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Summary: The subject of this article is the interpretation of the dance folklore

from the ritual complex - Turkish traditional wedding. The work of the artistic leaders

and choreographers from Southern Ludogorie, who have merit to popularize and

develop the dance wedding folklore of the Turkish Sunni population from the Southern

Ludogorie, are being followed.
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Автентичният турски сватбен танцов фолклор е предмет на сравнително

малко изследователски търсения в българските научни среди, както и

теоретичните разработки, свързани със съвременните сценични танцови форми,

които са създадени на основата на традиционния турски фолклор са също

недостатъчни.

Пътят, който изминава народният обреден танц от старинният ритуал до

художествената сцена е дълъг, сложен и преминава през различни етапи, за да се

превърне в сценично изкуство.

Според проф. Тодор Ив. Живков и Радост Иванова: „Народните танци са

обичани и в днешно време като форма за забавление, развлечение, емоционално

зареждане и отмора. Хиляди участници от различни възрасти са обхванати в

професионални и любителски състави, които пренасят тази част от народното

творчество на сцената. Факт са традиционните събори за надпяване и

надиграване, които са един от факторите за съхраняването на танцовите ни

традиции”1.

Творческото отношение на хореографа и художественият ръководител дава

възможност за художествено сценично интерпретиране на народния танц и

появата на поливариантни иновативни продукти. Според Мария Кърджиева

„творчеството възниква, когато авторът има нова оригинална идея с потенциал за

адаптиране и разпространение”2. В тази връзка определящ фактор за правилното

сценично експониране на народния танц е отношението към него, като към

компонент, който отразява ценностите на културата в исторически порядък. Чрез

фолклорния танц може да се разкрие уникалността на идентичността. Той е

пряко свързан с народния бит, обреди, вярвания, религия и празници. Авторските

танцови творби дават възможност за нов съвременен прочит на миналото. Поради

1 Учебник хора
2 Кърджиева, М. Творческият процес в хореографското изкуство на фолклорна основа. Унив. изд.
на ВСУ „Ч. Храбър“, 2015.
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това обстоятелство фолклорната хореографска култура излиза от рамките на

традиционните компоненти.

Уникалността на турския сватбен фолклор го прави примамлив за

изследване, пресъздаване и интерпретиране в различните форми на

танцовото изкуство. А от своя страна „Интерпретацията на автентичен

танцов материал изисква хореографът - постановчик да има задълбочени

познания за характерните черти на танца или хорото, с които ще работи, за

лексиката на танца, да познава значението на понятията „стил” и „стилизация”,

както и да има знания и умения за изграждането на хореографска композиция.

Задачата е да се създаде съвременна сценична форма на основата на фолклорния

танц, произведение в съзвучие с новото време”3.

Интерпретацията на фолклорните танци е пряко свързана с доброто

познаване на характерната танцова лексика. Тя е пряко подчинена на следните

фактори: географски особености, историческо развитие, икономическо развитие,

поминък на населението, бит и политическа намеса. Стоян Джуджев сравнява

танцовата лексика с човешката реч и посочва, че танцът също има своя граматика,

синтез и стилистика4. Правилното използване на характерната за региона

танцова лексика дава възможност на хореографа да създаде уникални

танцови композиции, които да кореспондират най-точно с културно-

историческото наследство.

Процесът на обработка в танцовата композиция включва познаването на

взаимовръзката изпълнител – движение – пространство. Нейното

функциониране е свързано с формирането на единство и синхрон между жестове,

стъпки, танцови мотиви, фигури и фрази и т.н. Мария Кърджиева отбелязва, че

„…формата е постижима, когато се конструира поредица от компоненти, които

хореографът включва в своята композиция.“ и към горепосочените три добавя и

3 Кърджиева, М. Стилизацията като похват в творчеството на фолклорна основа. Известия на
съюза на учените Варна, 2013.
4 Джуджев, С. Българска народна хореография. С.,1945.
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„Отношенията, които телодвиженията могат да осъществят – хора, декор,

реквизити, светлина.“5

Сценичните сватбени турски танци също са изградени съобразно

съхранените традиционни фолклорни образци. Емпиричният материал

позволява поливариантна сценична обработка, която кореспондира с

личностното усещане и творческо виждане на хореографа. Един и същи

изворов материал може да послужи като основа за работата на различни

хореографи и художествени ръководители, в резултат на което да се създадат

различни танци. Превръщането на танца от обреден елемент в сценично изкуство

има своя история, която е резултат от взаимодействието между редица обективни

и субективни обстоятелства.

При създаването на музикално-танцови произведения на фолклорна

основа е необходимо да се съблюдават следните фактори: познаване на

автентичния местен фолклор; познаване на стила и характерните особености на

народното танцово изкуство; познаване на изискванията на танцовата композиция

и режисура; познаване на музиката; владеене на терминологията на българската

хореография; умение за записване и разчитане на танци; възможност за

сравнителен анализ между регионалното, специфичното и общото за съответния

етнос, както и със сходни образци, характерни за други общности; идейно-

художественият замисъл да бъде в синкретична връзка със съвременните

критерии на публиката; използваната оригинална, автентична форма на танца,

включена в танцовата композиция да бъде адаптирана, така , че хомогенно да се

слее със съвременното авторско виждане; при изграждането на танцовата

композиция да има взаимодействие между музиката и танца (да бъдат правилно

подбрани); изграждайки танца, хореографът и репетиторът трябва да се

съобразяват с възрастовата характеристика и индивидуалните възможности на

5 Кърджиева, М. Процесът на обработка в танцовата композиция. Годишник на ВСУ, 2013.
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танцьорите; креативност и разчупване на старите стереотипи в изграждането на

художествени продукти.

Едни от първите хореографи, които посвещават живота си на турският

фолклор е Аничка Бочева. Тя е родена на 1 октомври 1933 година в град Разград.

През 1951 година постъпва в първия национален курс за ръководители на

художествени състави. По-късно специализира в Държавен ансамбъл за песни и

танци на Азербайджан. От 1986 година е хореограф на „Лудогорие“ (днес

Капански ансамбъл). Последните години от живота си посвещава на турските

самодейни колективи от различни селища в Разградския регион, сред които

Самуил и Раковски. Участва активно в създаване на репертоара на Ансамбъл за

турски фолклор „Разградските хубавелки”. В дългия си творчески път Бочева има

над 200 хореографски постановки.

Други творци в областта на сценичното интерпретиране на турски

сватбени танци са: Айше Шишманова (създател и дългогодишен ръководител на

Ансамбъл за турски фолклор „Разградските хубавелки”), изтъкнат педагог и

творец, един от последните носители на наградата „Никола Икономов“. Виолета

Желязкова (балетист и хореограф в Театрално-музикален център „Назъм

Хъкмет” гр. Разград). Зехти Бамов (балетист и хореограф в Театрално-музикален

център „Назъм Хъкмет” гр. Разград, възпитаник на ВСУ „Черноризец Храбър” гр.

Варна). Алиш Арифов – художествен ръководител на танцови състави от община

Кубрат. Румен Иванов, Алипи Алеков (танцьори в Капански ансамбъл гр.

Разград, хореографи и художествени ръководители на танцови групи от

изследваните села) и Айше Реджеб (художествен ръководител на танцови групи

от НЧ „Христо Ботев-1931г.” с. Веселина и др.).

Посочените хореографи и художествени ръководители познават добре

регионалните фолклорни специфики, свързани с обичаите, музиката, песните и

танците. Тяхната работа съответства на изискването за компетентност, посочено

от проф. Петър Ангелов: „Да се осмелиш да претвориш това национално

https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1933
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/1951
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1986
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богатство – фолклора, значи да го познаваш отлично, да си изучил всичките му

особености и характерни белези”6. Използвайки съвременните форми за

интерпретиране и представяне пред аудитория местните хореографи и

ръководители на състави имат възможност да разкрият богатството на местния

турския фолклор. Различните иновационни подходи и сценични образци на

фолклорния танц са форма за запазване и развитие на турските сватбени

танци от Южното Лудогорие. Наблюденията върху работата на хореографите и

художествените ръководители в региона показва, че те се съобразяват с

изискванията за съхранение на автентичност и стил. Движенията и рисунъкът не

са уеднаквени с тези от Република Турция, а са съобразени с регионалните

специфики. Това е важна стъпка за опазването на местната културна

идентичност. Много често хореографите се обръщат към любимите за местното

население образци. Това създава предпоставка за използването на един и същ

изходен материал от различни творци при създаването на сценични танци.

Например Танц „Мендили елине” („Танц с кърпи”) в НЧ „Иван Вазов-1918 г. с.

Владимировци и в НЧ „Христо Ботев-1931 г.” с. Веселина. В тези случаи се

създават поливариантни творби, които имат обща автентична основа. Този тип

творческо отношение обогатява съвременния танц и го съотнася към

иновативните форми в изкуството. Авторовото виждане е индивидуално и това

води до различни акценти при сценичната разработка.

Иновативността, вариативността и тенденциите в развитието при

съвременните сценични разработки на танца са обвързани и с изискванията

на съвременната публика. Появява се необходимостта от нестандартни

сценични произведения, които трябва да бъдат креативно поднесени.

Отношението към пространствената визуализация на продукта е важен фактор,

който дава отражение върху крайния резултат.

6 Бърдарска, Р. Преди аплодисментите и след тях. В. „Народно дело”, Профили, 18.03.1996 г.
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Сватбата е културно явление и свързаните с нея турски народни танци са

ярък израз на обредността. Затова всеки детайл от сценичната форма на танца

трябва да бъде обмислен, обработен и представен без да накърнява

достойнството на общността.

Съвременните тенденции, свързани със запазването и развитието на

фолклорното танцово изкуство могат да се разделят в следните три групи: (1)

Съхраняване на оригиналните образци при обработка на фолклорния материал

(песенен и танцов), посредством методите на вариация и интерпретация; (2)

Използването на старинните песенно-танцови образци без да се „капсулират”,

чрез нов авторски и художествен прочит и създаването на нови, интересни за

публиката спектакли и (3) Създаване на еклектика в съвременното изкуство (В

този случай отделни фрагменти или цели компоненти от традиционното народно

изкуство се свързват директно с характерните за днес музикално-танцови форми).

Пренасянето на фолклорни танцови образци на сцената е процес в който се

раждат нови сценични форми. Появяват се стилизирани хореографски

постановки, които са смесица между народен и съвременен танц. Това е

продиктувано от нуждата да се направи съвременен „прочит” на фолклорното

наследство. Важно за танцовите композиции на съвременно интерпретирани

фолклорни танци е, че трябва да имат предварително изготвен

композиционно режисьорски план. В методическите указания в обученията на

студенти от специалност „Хореография” проф. Петър Ангелов и доц. д-р Мария

Кърджиева представят в табличен вид основните параметри: действие (картина),

танц, характер на танца, характер на музиката, тактов размер, времетраене,

осветление, реквизит, декор и костюм7. Посочените изисквания по отношение на

композиционно режисьорската концепция имат базисен характер и тяхното

правилно използване в практиката неминуемо дава положителни резултати, както

7 Ангелов, П., Кърджиева, М. Методически указания за подготовка, разработка и защита на
дипломна работа за специалност „Хореография” (ОКС „бакалавър”). Учебно пособие, ВСУ, 2014.



8

при сценичната обработка на български народни танци, така и на танци от

турския фолклор.

Взаимовръзката между музиката и танца е органична и докато в

традиционното общество тя се обуславя от функцията на обичая, то когато

става въпрос за сценично изкуство двата водещи компонента имат

субективен характер (това са хореографа и композитора). Жан-Жорж Новер

изказва мнението си за значението на тази връзка: „Музиката и танцът творят в

съгласие, тогава впечатлението, произвеждано от тези обединени изкуства е

необикновено, а техните вълшебни чародейства пленяват едновременно и сърцето

и разума.” 8 Получаването на симбиоза между музиката и танца се случва само

тогава, когато хореографът направи детайлизиран анализ на мелодичната линия,

фраза и форма и ги съотнесе към особеностите на танцовия стил.

Днес във времето на иновативната хореография, някои от професионалните

ансамбли, фолклорни групи и състави са се превърнали в еталон за сценична

интерпретация на танци на фолклорна основа. Необходимостта от използването

на традиционните сватбени танци в съвременното сценично изкуство има

пряко връзка с въпроса за опазването на културно-историческото наследство

на общността.

В областта на сценичните обработки на турски фолклорни танци работи

Театрално-музикален център „Назъм Хъкмет” гр. Разград, чиято дейност е

свързана със създаване и разпространение на спектакли в областта на

театралното, музикално-танцовото, симфоничното и камерното музикално

изкуство. Танцовият състав претворява красотата на автентични фолклорни

танцови образци от турския фолклор, някои от които са характерни за турската

традиционна сватба от Южното Лудогорие.

8 Новер, Ж. Класики и хориографии. Изкуство, Ленинград – Москва, 1937.
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В съвременните условия на културно развитие и в пряка връзка с

повишените потребности на местното население като публика и част от

самодейни колективи към читалищата от област Разград работят върху

автентични сватбени танци и създават интересни сценични проекти на

фолклорна основа. Такива практики има в НЧ „Христо Ботев-1931 г.” с.

Веселина. В читалището от 2008 година до момента са обработени и показани на

сцена няколко сватбени танца на фолклорна основа. Това са: „Бахчелерде

бьорюлдже” („Танц на булката и зълвата”), „Ерик далъ” („Да заиграят ръцете”),

„Мендили елине” („Танц с кърпички”) и обичаят „Къносване на булката” с

комплекса от турски сватбени танци в него. В някои от художествено-танцови

проекти, като например обичаят „Къносване” са запазени, както заглавията, така и

основните движения на танца. При други като: „Бахчелерде бьорюлдже” („Танц

на булката и зълвата”), „Ерик далъ” („Да заиграят ръцете”) „Мендили елине” („С

кърпа в ръка”) заглавието е взето от текста на песента върху която е изграден

танца. Хореографите и художествените ръководители приемат този тип работа

като директно обвързване с мисията на читалището да издирва, проучва,

съхранява и пресъздава автентични турски сватбени танци.

В процеса на глобализация и променените „вкусове” на съвременната

публика творците от Южното Лудогорие разбират необходимостта от сценични

интерпретации в които взаимовръзката традиционно-иновационно да бъде в

синхрон.

Постиженията в сценичното пресъздаване на танци от турския сватбен

фолклор показва, че художествените ръководители и хореографи от Южното

Лудогорие не само работят за запазване на автентичното, но и за

популяризирането и съхраняването на танцовия фолклор от Южното Лудогорие.
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