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ст.н.с. д-р Елена Водинчар като докладчик на Събора на преселението в Балчик.  
                                                                                                           Фото: Натали НИКОЛ

Рокла и барез, чокман и 
чумбер vs. клин и топ 

В един от щрихите 
на седмото издание 
на Международния 
форум „Българско 
наследство” Балчик, 
България, авторка-
та на „Календарна 
обредност и иден-
тичност у българите в 
Бесарабия“, гл.ас. д-р 
Елена Водинчар, коя-
то работи като научен 
сътрудник в Етнограф-
ския институт с музей 
– БАН, подари книгата 
си на своята препода-
вателка и водеща кон-
ференциите в Събора 
на преселението – Съ-
хранена българщина 
- доц. д-р Елена Рацее-
ва.
 Д-р Елена Водинчар 
избра обаче да пред-
стави не своята книга, 
излязла през 2019 го-
дина, а изследването 
си „Културната био-
графия на носията от 
с. Василивка /Вайсал/, 
Украйна“. Вайсал или 
Василивка (на украин-
ски:Василівка) е село 
в Южна Украйна, в 
чертите на Болградски 
район на Одеска об-
ласт. Основано е през 
1830 година от бъл-
гари бежанци от село 
Вайсал (Одринско) и 
Стара планина. След 
поражението на Русия 
в Кримската война, то 
попада в Молдова и 
остава в границите на 
Румъния до 1879 годи-
на. През 1861-1862 го-
дина жители на селото 
се включват в пресел-
ническото движение 
на бесарабските бъл-

гари от Румъния в Ру-
сия и основават селата 
Дяновка и Райновка в 
Таврия. 
При една мащабна 
инициатива на Ин-
ститута за етнология 
и фолклористика на 
БАН, в която участва 
и д-р Водинчар, са 
събрани чрез даре-
ния и откупени много 
предмети от бита на 
бесарабските българи. 
Събраните артефакти 
са показани в голяма 
изложба през 2012 год. 
Припомнящи кадри от 
изложбата бяха спо-
делени и с гостите и 
участниците в Събо-
ра на преселението в 
Балчик. Един от тях 
изобразява и носи-
ята от края на XIX 
век, чиято културна 
биография изследва 
д-р Елена Водинчар. 
„Специалистите в мо-
ята област разглежда-
ме всеки предмет като 
носител на душа, рес-
пективно биография, 
отразяваща извърве-
ния път от създава-
нето му“, обясни за-
главието на труда си 
научната сътруднич-
ка. Носията е дарена 
от баба Долча /р.1941 
г./ от с.Вайсал, но тя 
е принадлежала на 
нейната баба. Ризата 
с туникообразна крой-
ка има широки пра-
ви ръкави и скромна 
украса в долната им 
част - геометризирани 
цветчета. Краищата 
на ризата са оплетени 
с копринен конец и тя 

най-вероятно е била 
сватбена, защото няма 
оформена яка. Подо-
бни обредни ризи са 
се подарявали имен-
но за сватбен ритуал. 
Връхната дреха над 
нея е „роклата“, която 
е ушита от домашно 
тъкан, тънък вълнен 
плат. „Роклата“ няма 
ръкави, а кройката е 
тип фустан, срязана и 
набрана в кръста. Гор-
ната част наподобява 
елек и е съшита от три 
части. Разкопчаване-
то е отпред с тик-так 
копчета. Яката на „ро-
клата“ е едва загатна-
та от няколко малки, 
отделни парчета плат. 
Последната част от но-
сията е „фартата“ или 
широката престилка от 
черен вълнен плат, ко-
ято завършва в долна-
та си част с отделно 
парче, наподобяващо 
волан. Кърпата за гла-
ва /барез/ към носията 
е фабрична, памучна, 
с щампа на цветя. Не-
волно я сравних с раз-
кошния жълт чумбер 
на 83-годишната баба 
Софка от с.Гурково, 
първо поколение пре-
селничка от Северна 
Добруджа, чиито спо-
мени веднъж записах: 
„тоз чумбер аслъ̀ най 
ми стоеше с пембения 
чокман“, ми разказа 
тя тогава за носията, 
също от края на XIX 
век, завещана ѝ от ней-
ната майка. Фината ма-
терия на кърпата или 
чумберът, обрамчен с 
дълги, ажурени рес-

ни, „течеше“ между 
пръстите ми и вероят-
но защото е едноцвет-
на или пък защото е 
„по френската мода“, 
както сподели тогава 
баба Софка, ми се сто-
ри по-изискана от ща-
мпованата забрадка от 
с.Василивка. Целият 
комплект, който бабата 
на баба Долча е обли-
чала само при особени 
случаи, напр. като оти-
ва на гости, се е казвал 
„поносия“. Материа-
лите и кройките на по-
носията носят инфор-
мация за уменията и 
бита на хората от това 
време, както обясни 
д-р Елена Водинчар. 
Домашно тъканите па-
мучно платно на риза-
та и вълнения плат на 
роклата и фартата сви-
детелстват за тъкаче-
ските умения, а крой-
ките за тогавашната 
мода. Горната дреха 
на бабата на баба Дол-
ча се казва рокла, а не 
фустан. Тази на май-
ката на баба Софка 
пък е чокман и пак не 
е фустан. Открехвам 
моя гардероб и виждам 
туники, блузи, рокли, 
кроптопове, топове, 
бодита, сака и панта-
лони, поли и клинове и 
пак не виждам фустан. 
Техните поне имат 
културна биография, 
докато моите и те сви-
детелстват за извечна-
та женска суета, обаче 
и за потънали в забра-
ва умения.
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Художествено-фотографски мост над 
красотите на Северното Черноморие

„Джемал се влюбва в Се-
верното Черноморие като 
дете, когато е бил с ро-
дителите си на почивка и 
сега се връща тук често, 
за да снима красотите 
му. Затова виждам тази 
изложба като мост меж-
ду миналото и бъдещето. 
Той много обича Балчик 
и една от неговите меч-
ти е да стане балчиклия. 
Мечтата му да направи 
своя изложба в града вече 
е сбъдната, пожелавам 
му да сбъдне и другата“, 
разказа Айтен Мустафо-
ва, куратор на изложбата 
художествена фотография 
„Красотите на Северното 
Черноморие“ на Джемал 
Мехмедов. 
Изложбата беше откри-
та на 25 август от Мару-
ся Костова, директор на 
Международния форум 
„Българско наследство“, 
на която авторът благода-
ри искрено за вдъхнатото 
доверие и вярата в него. 
Джемал Мехмедов е по 
професия инженер, но 
отскоро и професионален 
фотограф пейзажна и въз-
душна фотография, както 
и видеозаснимане с дрон. 
„Аз не съм толкова самоу-
верен човек по природа. 

Снимам отдавна като лю-
бител, а благодарение на 
Маруся Костова се зани-
мавам вече и професио-
нално с художествена фо-
тография“. Намерението 
му е да обиколи и заснеме 
всички забележителности 
на България. В първата 
си самостоятелна изложба 
Джемал Мехмедов пред-
стави една избрана част 
от художествени фотогра-
фии на девствено красиви 
места по Северното Чер-
номорие, които трудно мо-
жеше да бъдат различени 
от картини. Специалната 
му техника и обработката 
на фотографиите отра-
зяват неговото виждане 
за красотата на природата 
и дори я преекспонират. 
Цъфналите макове в една 
от фотографиите прили-
чат на рисувани с туш, а 
цветът на морето е оло-
вен. „Оловното море”-, 
така трябва да се казва 
тази фотография, а не 
Зеленка“, възкликна по-
ета Иван Станчев, който 
присъства на откриване-
то. Художествените фо-
тографии обаче не носе-
ха поетични заглавия, а 
кратките и ясни имена на 
заснетите местности край 

Балчик, Каварна, Шабла и 
чак до границата: “Икан-
талъка“, „Зеленка“, „Бола-
та“, „Фарът“ и т.н.
 Особеното за автора на 
изложбата, който е ро-
ден в Шумен, но работи 
в Русе, е съчетанието на 
една чисто техническа, 
инженерна професия с из-
куството като хоби. Освен 
художественото фото-
графиране на пейзажи, 
Джемал Мехмедов прави 
преводи на Омар Хайям 
от руски и турски език, 
които понякога комбини-
ра със свои фотографии. 
„Получава се много ин-
тересна и въздействаща 
смесица“, разказа Маруся 
Костова, директор на Фо-
рума, в рамките на чието 
седмо издание се провеж-
да изложбата „Красотите 
на Северното Черномо-
рие“. Художествените 
фотографии на Джемал 
Мехмедов, които могат да 
бъдат откупени от всеки 
ценител, ще останат изло-
жени в Мелницата /Акто-
вата зала/ в гр.Балчик до 5 
септември т.г., след което 
изложбата продължава на 
север в Каварна и Шабла.
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Здравейте, скъпа наша г-жа Маруся 
Костова! Как сте?  

Само думи за благодар-
ност имате от нашия ан-
самбъл «Въгленчето» 
Кишинев, Молдова!  Бла-
годарим Ви много за Ва-
шите старания, разбиране 
и за конкретната помощ за 
нас! Благодаря Ви за ви-
соката оценка на нашето 
творчество! 
И в град Дългопол също 
добре ни приеха, г-н Зла-
ти Златев, педседател а 
ОбС Дългопол, пак много 
добре организира нашето 
гостуване и при тях.Там, 
както и в Балчик,  имаме 

вече много приятели и 
много зрители идваха след 
концертната програма да 
си направят снимка с нас.  
Честно да Ви кажа, почув-
ствах се горда, че в Пра-
родината ми се възраждат 
културните ни ценности, 
които тук постоянно гу-
бим… Радвам се, че вну-
чето ми Иван ще запомни 
българските красоти на 
природата и на тези хора, 
които общуваха с нас през 
фестивалните дни! 
Много добри условия съз-
дадохте за нас, благода-

рим и на хазяйката ни г-жа 
Стела, за удобния апарта-
мент и приятелското отно-
шение!  
Пристигнахме благопо-
лучно у дома, в Молдова. 
Сега чакаме да ни изпра-
тите наградите, може би 
по г-н Димитър Боримеч-
ков от Тараклия? За да се 
похвалим на всички за 
признанието!
Обичат Ви всички 
„Въгленчета” от Р.Молдо-
ва Анна ПАГУР

Худ.р-л и основател на 
Ансамбъл „Въгленчета”

„Въгленчетата“ от Молдова, с худ.р-л Анна Пагур, подариха много 
интересни предмети от бита на бесарабските българи на Етно-
гафския музей в Балчик и на д-р Милен Врабевски, председател на 
Фондация „Българска памет“ София, почетен гост на Събора на 
преселението в Балчик ‚ 2021                               Фото: Кольо ГАНЧЕВ


