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СРЕБЪРНАТА ЖЕНА. Етнокултурни паралели 

Ружа Нейкова 

 

Една уникална черта на женската фолклорна носия при българите е 

богатството на различни метални, основно сребърни накити. До недалечното 

минало това е било присъщо за чуваши, татари, угро-фини (марийци, удмурти, 

мордвини) – в Поволжието; т. е. в териториите на българските средновековни 

политически формации (Волжка и Дунавска България), които възникват и 

съществуват почти синхронно в определен исторически етап (VII-XIII/XIV век). 

Темата за сродния етнокултурен субстрат сред споменатите народи, включително и 

в носията е подета още преди години в рускоезичната литература (Геген-Торн 1960, 

Денисов 1969, и др.). В публикациите женските сребърни атрибути са отразени най-

вече с описания и с масовите определения за „апотропейни” функции и връзка с 

„природата”(?!)
1
. От българска страна липсват културологични съпоставителни 

проучвания, които биха извели този фолклорен дял в един по-широк не само 

народностен, но и времеви контекст. Това не е възможно да се осъществи и в обема 

на настоящото изложение. Тук използвам възможността да изтъкна високата 

значимост на този феномен от позицията на едно многопланово – културно-

историческо и етноложко изследване на традиционната култура по старите 

български територии в Северен Кавказ и в Поволжието. Припомням, че „стъпките” 

на българските политически формации е вековно трасе на етнокултурен обмен, по 

което се сформира не само материалния и антропологически, но и духовния облик 

на българите. В лицето на техните наследници (с различна степен на българско 

самосъзнание и наследственост) и по-точно в тяхната културно-историческа памет 

можем да потърсим българска следа… и vice versa. И именно в тази връзка – в 

процеса на унаследяване, възприемане, обмен или на постоянно съграждане на 

традиционните фолклорни култури, стои един особено важен и не-добре изяснен 

въпрос – кои и кое в достигналите до нас метални компоненти на българската 

женска носия са резултат от диахронни взаимовлияния и откъде-докъде можем 

да търсим проявите на една унаследявана и съхранявана „основа”. В какво се 

изразява тя?  

Старите етнографски становища „заковаха” първообразите на някои женски 

накити във времето и пространството на византийското и българско „придворно 

общество”, откъдето „простите селянки” ги заимствани след „покорението на 

балканските държави от турците” (Митяев 1943: 30, 42; подобно у Петева 1926). 

Какво по-добро решение от това! Царят умря, табуто пада, да живее „царя“! Да 

живеят онези, които можели да се кичат като болярки, понеже последните вече ги 

                                                           
1
 Изключение от това „правило“ са опитите за семантичен анализ в отделни чувашки публикации 

от последните години, в които въпроса за древния произход на редица компоненти в чувашката 

носия се разглежда в по-широк времеви и териториален диапазон, включително по находки от 

Волжка България  (Мадуров 2004; Государственность восточных Булгар…2012, и др.). 
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нямало... За жалост, подобни съждения звучат „примитивно” дори за първата 

половина на 20 век. По този повод ще изтъкна две неща. 1/ Дворцовите поведения и 

облеклото във византийското и в българското придворно общество (и не само там в 

чертите на средновековна Европа) символизират преди всичко социалния статут, 

което в една късна епоха съвсем не е задължително да се осъществява с „домашни“ 

средства. Заемките и взаимообмена на елементи в облеклото, дори в някои инсигнии 

често са проява на царска мода, дори на политически „ходове“. 2/ Специфичните 

изяви, разпространение и прочее на сребърните накити във фолклорната женската 

носия на българи, чуваши и татари е древна реалия с предистория в 

индоиранската общност, която има огромно влияние върху анатолийските и 

балканските култури – и в епохата на Стария свят (наричана още древност – по 

терминологията на историческата наука) и през Ранното Средновековие.  

Най-общо това допуска паралелна проява и движение на ценности - в 

различни социални нива, което не изключва времеви хиатус в употребата на някои 

накити (тяхното отпадане и “възвръщане“ по различни обективни причини) както и 

„сваляне“ на компоненти от високата мода във фолклорна среда. Тук сме длъжни да 

се съобразим с археологическите находки и изображения (където има такива), които 

показват донякъде давността и процеса на тяхното унаследяване. 

Преди да се обърна към някои конкретни прояви ще поясня още, че  този текст 

не става въпрос за наличие на един или няколко метални накита в носията на 

жената, а за множество атрибути, разположени в порядък/в система по 

човешкото тяло (в лице и гръб). A priori това предполага обуславящи представи и 

тип религиозност, които по принцип са в основата на всяко действие, на всеки 

материален и духовен компонент във фолклорната култура. Подобна комплексна 

проява на женски метални накити няма аналог поне през последните векове във 

фолклорната сфера на други източноевропейски и средноазиатски народи, при които 

отделни сребърни/или метални орнаменти са съсредоточени най-вече върху глава, 

шия и горни крайници/ръце. То се отнася и за множество евразийски находки от 

епохата на Стария свят, сред които могат да се предположат праобразите на някои 

български и чувашки накити. За съжаление, в късните образци, включително и в 

етнографски възстановки по материали от 19 и началото на 20 век, този, да го 

наречем условно комплекс от атрибути далеч не е съхранен повсеместно сред 

българите на Балканите и от съвременна гледна точка отдавна се явява реликтен тип 

„носене”, вяра, светоусещане…  

Предварително също, ще изхвърля и дилетантската тема за каквато и да било 

„художествена” проява и „украшения” в прекия и особено съвременен смисъл на 

думата с напомнянето, че както никой не пее коледни песни по жетва, така и никой 

не носи каквото и когато му хрумне – понеже му харесвало. В патриархалната 

фолклорна култура се носи това, което може и трябва (с целия подтекст на скрити 

и явни семантични означения). И самата да я наречем фолклорна естетика както и 
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стремежа на жените да се отличават една от друга се случва именно в рамките на 

традиционния канон и обичайното право, което определя поведенческите модели на 

жената в нейните жизнени и социални статуси. Промяната на този „регламент” 

както и отношението към среброто/метала в носията единствено като към „пари” и 

„украшение” е последица от всеобщата деградация на фолклорната традиция и 

стария тип религиозност в българските земи. Тези процеси се активират през 

последните две столетия и особено през 20 век, независимо, че и тогава, среброто 

все още проблясва тук там в изследваните територии.  

По отношение на женската носия от един ранен етап (реставриран по 

археологически находки, изображения, писмени извори) по-правилно е да се говори 

за атрибути/принадлежности като обобщено название, което включва символиката 

и обредното приложение на този род вещи. В тази връзка, тук, съвременната 

употреба на накит е условна и е изравнена работно с атрибут. Това се отнася и за 

едно друго етнографско название – монетна украса/орнамент, което същевременно 

е означение и на исторически преломен момент в женската носия. Навлизането на 

сребърната (медна, златна) монета в тази сфера настъпва почти повсеместно, но по 

различно време в различните култури. Този процес обективно е обусловен от 

икономическите и търговски линии на обмен, от миграциите в посока Средна Азия 

на Запад, от движението по южното трасе – от Анатолия и Предна Азия, от 

персийските земи към Балканите, както и от появата на собствено монетосечене. 

Съдейки по находки от епохата на Стария свят и Средновековието монетата се 

възприема сред различни социални равнища първоначално в качеството си на 

метал – като заместител и съвместно със стадиално по-ранната кована и лята 

пластина (сребърна, бронзова, златна). В хода на тази „иновация” накитът от 

метални пластини губи многообразието си от форми, а вероятно и съществени 

детайли, функциониращи като символични означения. Т. е. ”парата” унифицира до 

голяма степен и структурата и семантиката на стадиално по-ранния накит, който с 

времето придобива и социален „престиж”. Впрочем днес и той вече е минало. Както 

пише Ст. Л. Костов близо преди 90 години, „Фиг. 7. представя невестинска шапка, 

обшита съ турски сребърни монети отъ Видинско, тегло 335 гр. … Гореописаниятъ 

венецъ и шапка съ вече изчезнали преди 20—30 години подъ влиянието на новата 

култура у насъ следъ освобождението. По същата причина парите въобще не 

застъпятъ първо место въ женския накитъ, както едно време. Монетите се виждатъ 

още тукъ-тамъ по косичниците, доколкото и последните още се срещатъ” (Костовъ 

1923:139).  

Постѐпенните промени във фолклорната култура, която както знаем далеч не 

преминава непокътната през епохите засягат и традиционната носия като цяло. 

Всяка една традиция обаче има своите времена на консервация (или на непромени), 

които превеждат през поколенията ниски/древни равнища в унаследяваната 

фолклорна памет. Някои от тях се разпознават и по това, че се възпроизвеждат по 
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традиция, без вербализирана вяра (а понеже „така е било”) и на даден етап  отпадат 

от практиката в един относително чист вид – без преосмисляне или обезсмисляне. 

Един такъв феномен от моя гледна точка е сребърната жена в българската 

фолклорна култура – и ранно- и късно средновековна.  

 

*** 
Приложението на среброто в женската фолклорна носия и нейната композиция 

като цяло при разглежданите тук традиционни наследства се осъществява преди 

всичко в стратифицирани стационарни общности, достигнали до равнището на 

етнокултурни и политически центрове. Такава е ситуацията през 

Средновековието във Волжка и Дунавска България, където сребърните накити са 

били краен продукт от две равнища на материалната традиционна култура – на 

професионалните занаятчийски прослойки, най-вече в градските средища, и на 

селската среда. Множеството от тях, особено летите и ковани пластини с по-

усложнена орнаментика са изработвани от ювелири, а тяхната апликация върху 

дрехата е било дело на самите жени. Сребърните накити (и самостойни и 

предназначени за апликация върху тъкан или кожа) са изработвани масово от ниска 

проба сребро в комбинация с бисер, бисерна паста, раковини, понякога с корал; в 

по-късните образци от 19-20 век навлизат и изкуствени мъниста. За разлика от 

българите които са ползвали монети, излезли от обръщение, при чувашите те са 

имали покупателна стойност („късаш монета – купуваш крава” – архив  Р.Н. 2002 

г.). 

В българската, чувашката и татарска фолклорна носия сребърните/и метални 

накити „пълзят” от главата надолу (или обратно?), някои до и под коленете на 

жената – в лице и в гръб. Голяма част от тях имат древни прототипи, познати от 

археологически находки и изображения. Много общи компоненти в чувашката, 

татарската и угрофинска женска носия в Поволжието се обясняват като наследство 

от Волжка България и от процесите на взаимовлияния и обмен в нейните 

граници, както и с миграцията на чувашки групи след 16 век в земите на съвременен 

Татарстан, на север, на юг и на изток от Волга – в Оренбургска, Черемшанска, 

Самарска, Уфимска, Башкирска и др. области (Иванов В., и др. 2000: 58-59; 

Мухаметшин 1977: 24; Суслова, Мухамедова 2000: 190; Суслова 1993, и др.; вж. по-

надолу). Например вековното съседство и дори съжителство между горните чуваши 

и марийци е довело до много общи черти в тяхната култура и до „почти идентичен 

костюмен комплекс” (Молотова 1992: 62). По Гаген-Торн (1960: 1) най ярките 

елементи от българската култура са съхранени в носията на анат енчи (т. нар. долни, 

южни чуваши), която е сродна с бесерманската
2
.  

                                                           
2
 Има три основни чувашки етнографски групи: горни - вирял (в северозападната част), долни - 

анатри (в югоизточната част), и средни - анат енчи, букв. среднодолни, разположени в 

североизточната част между горни и долни, потомци на анатрите в резултат на разселване и 
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Дори ограничения брой материали и фотоси тук добре показват паралелната 

проява на множеството накити като варианти на общи изходни модели. 

Съпоставително изложение надолу, далеч не изчерпва всички атрибути в тяхното 

вариантно и локално многообразие, диахронни изменения и пр. Впрочем, то няма и 

такава цел. 

ШАПКА 

Българи. В етнографски описания от близо век назад старият невестински 

накит в Софийско и Видинско „се състои отъ шапка отъ конопено платно, цела 

обшита съ турски сребърни монети, нанизи такива монети се спускатъ и по лицето, 

та то едва се вижда”. Невестите в Западна България носели и тип островърха шапка, 

т. нар. „факел”, оформен от бяла дълга кърпа, върху който забождали дълги 

сребърни игли (Костовъ 1923:139; 1927: 22-23). Подобна сватбената шапка с 

шлемовидна форма (каица), с лентова конструкция в комбинация с наушни висулки 

е била позната и във Видинско („концентрично подредени и зашити тесни ивици 

тъкан или спирално навит пояс… обшивани от външната страна с гъсти редове 

монети”); качул/шапка „с пришити дребни монети” носели и невестите от 

Разградско (Николова 2010: 498-499); шапка, апликирана с метални пластини и 

монети – в Ловешко; апликирана с монети, раковини и бисер – в Югоизточните 

български села; с „плътно пришити като рибени люспи монети” в Западна България 

(Самоковско), в Смолянско, Хасковско (Комитска 2005: 163, 185, 197) и др. Отделни 

образци на такъв тип момински шапки, обнизани с монети (например от Поповско, 

Източна България – Комитска 2005: 111) позволяват да се допусне, че това не е било 

само невестински атрибут (Ил.1).  

Друг невестински накит за глава, пришит отгоре върху традиционната бяла 

или червена памучна шапка е т. нар. тепелък - кръгла, най-често сребърна 

орнаментирана пластина, от която висят малки сребърни пластинки и монети 

(Ил.1.2.). Има запазени образци на тепелъци от различни райони на Източна, 

Западна и Южна България (Провадия, Самоков, Пловдив, Велинградско, 

Асеновградско, Казанлъшко, Търновско и др.), което показва тяхното широко 

приложение до недалечното минало (Петева 1926: 62-64; Харитонов 2010; Комитска 

2005: 183; Р.Н., личен архив). В отделни образци от Югозападните български 

покрайнини тепелъкът е носен без шапка и в комбинация със сокай (вж. по-надолу) 

(Ил.1.2.;8). Древен атрибут. Според старите етнографи тепелъкът е пример за 

„източно влияние” в българската култура (чрез „посредничеството на Цариград” –– 

Петева 1926: 63-67). Като поставим встрани отвореното и неясно определение 

                                                                                                                                                                                                            

миграционни процеси (Иванов В., и др. 2000: 74). Бесерман са самостоятелна група от волжко-

български произход, която живее в северозападната част на Удмуртия. Според една от хипотезите 

те са потомци на българите барсили (бесери); според друга, названието им произлиза от тюркското 

büsürmen, и вероятно от араб. озн. за мюсюлманин. През XVIII в. приемат от Русия православното 

християнство, но съхраняват голяма част от старите традиционни вярвания и дори елементи от 

мюсюлманството (Белых 2005). 
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„източно” ще добавя, че обособяването, акцентирането върха на главата е 

универсалия, проявена включително и в тъканни принадлежности
3
 в различни 

култури и в различни по време находки. И има не една възможна посока на 

навлизане (а защо не на унаследяване?) на подобен атрибут на Балканите. 

Поволжие: Шапката – и моминска и невестинска, обшита със сребърни 

пластини или монети, бисер, раковини, корал, а в по-нова време и мъниста е много 

характерен атрибут в женската носия в Поволжието (сред чуваши, татари, удмурти, 

марийци, мордва, бесермани, башкири); винаги се комбинира със сребърни 

наушници и подбрадник. Навсякъде тя е основен маркер за социалния статус на 

жената. Моминската тухъя/тухйя съществува в два варианта: шлемооразна (у 

етнографската група анатри/долни и анат енчи/средни), и шапкоообразна (у 

вирял/горни и анат енчи/средни); последната е разпространена и сред марийци, 

удмурти, бесермани.  Невестинската шапка хушпу също се отличава сред трите 

етнографски групи, но в сравнение с моминската, тя винаги е с отворен връх в 

горната/теменна част (КЧЕ 2001: 411, 442-443; Суслова 1993: 65; Суслова, 

Мухамедова 2000: 164-169, 188-190; Ил.2.4.;22.1.;27). Върхът е отворен, понеже 

„невестата… контактува с космоса“ – ми бе казано след кратко мълчание в едно от 

чувашките села. Мисля, че това обстоятелство не се нуждае от коментар. 

 

КОСИЧНИК 

Българи: Косичник, оплитка или косатникъ, носен от моми и невести; „в най-

разпространения си вид… представлява право шаечно парче плат, върху което в 

няколко отвесни реда са пришити монети, раковини, гайтани (везмо)” (Костовъ 

1927: 22). Косичникът е органична и константна принадлежност в женската носия в 

различни етнографски области, разбира се с различно аранжиране, дължина и пр., в 

зависимост от локалната традиция. Той е непосредствено свързан с шапката и 

факела, но се носи и извън тях – закрепен на прочелник (вж. по-долу); пада от 

главата по дължина на гръбначния стълб като понякога достига до под коленете 

(Ил.10;11).  

Поволжие: Косичникът (от тъкан със сребърни и други апликации, с 

голямото регионално разнообразие) се носи сред всички народи често в комбинация 

с шапката. В Поволжието това е и момински и невестински атрибут като само при 

татарите е предимно момински (Мухаметшин 1977: 128; Суслова, Мухамедова 2000: 

204). Съществува поразително сходство между някои български, чувашки и 

татарски косичници, между татарски и тоджикски (Ил.12;13;14.1.2.).   

Сред българите е носен и друг тип косичник (също в различни регионални 

варианти) - от „множество тънки плитки чужда или своя коса, от вълнени плитки 

                                                           
3
 Типичен пример е тоджикската женска шапка кулута от долината на р. Заравшан. Тоджикският 

костюм от този район (по колекцията от първата четвърт на 20 век) като цяло и в сравнение с 

други носии от Средна Азия съхранява много архаични черти (Рассудова 1970: 45, рис.17; 51). 
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или гайтани съ вплетени въ техъ сребърни монети и мониста…които достигатъ 

голема дължина и тежесть” (Костовъ 1923: 133; 1927: 22; вж. също Спасова 1971: 

129, 132, обр. 1, 2, с прочелник и монетен подбрадник; Комитска 2005: № 276 – 

дълъг, в комбинация със сокай; Ил.15). Не съм попадала на такава вещ (от 

допълнителни плитки със или без метални орнаменти) в Поволжието, нито на данни 

в наличната литература върху този пространен район; но подобни атрибути (с 

различна плътност, дължина и орнаменти) са били типични за женската носия на 

тоджиките, обитавали в миналото обширна територия извън политическите граници 

на съвременен Тоджикистан (Ил.16), а също и за девойките в Западна Армения 

(Ил.17.3.), т. е. за стари индоирански територии и култури.  

 

СОКАЙ 

Българи: Атрибут за глава, носен в миналото в Габровско, Търновско, 

Ловчанско, в Югозападните български краища.  „Сокаятъ… е дълга тесна (100-120 х 

30-50 см.) конопена кърпа, цела извезана съ вълна или коприна, но така плътно, че… 

прилича на килимче. Двата горни ъгла се съшиватъ и се образува качулка, която се 

налага на главата, а останалото виси отзадъ на гърба. Плетенъ подбрадникъ, 

украсенъ съ мониста, прикрепя качулката о главата. Голямото разпространение на 

този накитъ въ Македония и България още преди освобождението въ различни 

форми… свидетелствува, че той отдавна е съставялъ важна часть на българския 

женски костюм… Първообразътъ на тези накити и техното везмо требва да търсимъ 

въ дълбоката древность на Изтокъ. Особено къмъ това ни упътва орнамента на 

везмото, който въ повечето случаи е… въсъщность килименъ… съ всичките… 

особености на източния въ древна Персия, Месопотамия, въ по-ново време въ 

Кавказъ и централна Азия”. Има сокаи, богато орнаментирани със сребърни монети, 

бисер, раковини (Костовъ 1925: 8-14; 1923:135-136; Ил. 8)
4
.  

Костов пръв прави връзка между българския сокай и някои мордвински 

атрибути, които „по нищо не се отличаватъ отъ македонските сокай въ Охридско, 

Ресенско и Битолско”; според него мордвинската „островърха везана шапчица” и 

същата каица въ Софийско са „остатъкъ отъ сокай” (Костовъ 1925: 14-15). След 

няколко десетиления Гаген-Торн също отбелязва приликата между „македонските 

сокаи и марийския тюрик/шымакш”, включително цветова и везбена (Ил.18.1,2,3), 

между „македонския убрус”
5
, мордовския и старинния сурпан при чувашите анат 

енчи (Гаген-Торн 1960: 175-176, с неточно, вероятно формално позоваване на 

                                                           
4
 За „иранската етнокултурна атрибуция на женското забраждане сокай”, което следва „да бъде 

отнесено към древните ираноезични българи, отседнали в ареалите на неговото разпространение и 

битуване – главните центрове на средновековна България” – Николова 2010: 497-498. 
5
 „Убрусътъ… е кърпа… за глава отъ бело домашно памучно или копринено платно, извезана съ 

разноцветна коприна или вълна, малко сърма и украсена съ дълги обикновено червени вълнени 

или копринени ресни. Убруси сж носили само жените. Всяка мома заедно съ ризите си е везала и 

убрусъ, който и намятатъ на глава въ деня на сватбата съ особенъ обредъ и следъ това не се дели 

отъ него презъ целъ животъ” (Костовъ 1925: 3). 
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Костов). Разделянето и противопоставянето на македонско и българско (в 

географската и етнографска област Македония) е нещо обичайно в руските и 

особено съветски публикации, в които негласно се игнорира българското население 

по тези земи. Впрочем едни от най-ярките паралели в женската носия и нейните 

сребърните атрибути на т. нар. македонци са именно сред чувашите. 

 

ПРОЧЕЛНИК 

Българи: Широко разпространен накит в два основни варианта. 1/ Разполага 

се на главата – отгоре, в задната част и на челото; състои се „отъ една или неколко 

тънки сребърни ковани пластинки; отъ двете имъ страни излизатъ по три или четири 

верижки съ накачени по техъ дребни тънки висулки… имитация на монети…” 

(Петева 1926:70). 2/ Прочелник се нарича още ивица плат (превръзка на челото) с 

пришити монети и мъниста, комбинирана често с косичник и кърпа (Комитска 2005: 

215, 219). Не рядко двата типа прочелници се комбинират заедно. Един друг вид, 

регистриран в западна и югоизточна България се състои от множество плочки/ 

пластини „разнообразно орнаментирани и нанизани една до друга, които се полагатъ 

направо на челото и приличатъ на диадеми”. Подобни диадеми (кръжила) са 

основната носеща част и на сокая и по Петева са „византийска [?] регалия…остатък 

от царска диадема” (1926:71-72, обр. 33), (Ил. 3; 4; 7; 9.2; вж. също Ил. 5). 

Един от ранните индоирански образци на този тип накит е изящната златна 

диадема с наушници от скитско подмогилно погребение от 6 в. пр. н. е. (Северен 

Кавказ, Келермес, курган № 3 - Артамонов 1966). На фолклорно равнище, до 

началото на 20 век някои ирански народи носят различни видове сребърни диадеми 

или монетни прочелници (тип кръжила) с наушници (Ил.17.2); сред тоджиките, 

невестинска лента за глава (златошита или с нашити сребърни пластини) се 

разглежда като един видоизменен вариант на металния начелник (вж. Альбом 

одежды таджиков 1969: 8-9). Тоджикският женски костюм съхранява характерни 

древноирански компоненти дори след налагането на исляма, което както знаем, е 

преломен момент във външния вид на жената в много азиатски територии. 

Стиловото сходство между някои тоджикски и татарски диадеми в Поволжието и 

някои български прочелници/и кръжила допускат и друга изходна посока на този 

накит сред българите (преди съприкосновението им с Византия) – от Средна Азия 

към кавказките земи, Поволжието и Балканите (Ил. 42; 43; вж. също изображенията 

у Суслова, Мухамедова 2000: 199, тип 1; Петева 1926:72).  

Поволжие: При чувашите този сребърен накит отсъства, вероятно поради 

естеството на шапката, чийто долен монетен ред понякога стига до средата на 

челото и дори до веждите. При етнографските групи антари и вирял са 

разпространени богато орнаментираните шевици/препаски за чело (без сребърни 

пластини), които се носят комбинирани с кърпа за глава, косичник, нагръдник и 

други шийни сребърни накити (вж. Трофимов, Меджитова 1981: 58-59; КЧЕ 2001: 
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264-265). Различни видове начелни препаски, включително с апликация от сребърни 

монети (носени в комбинация с кърпи и др.) са добре познати на татарите и сред 

някои етнографски групи те се съхраняват до 20 в.  

Сред аварките в Дагестан (Североизточен Кавказ) този атрибут е съхранен до 

20 век; те прибирали косите в чухта – един вид чувалче, което плътно се завързва на 

главата и се спуска на гърба. В един от локалните варианти (Гунибски р-н) отпред е 

пришит чухтар –  квадратно парче, обшито с „метални украшения“; в Кахибски р-н 

от чухтата падали и кръгли висулки – по-големи при девойките, по-малки при по-

възрастните жени (Народы Кавказа 1960: 448). 

 

ШИЙНИ НАКИТИ 

Българи: Има два основни типа шийни атрибути, които не рядко се 

комбинират: 1/ плътно прилегнали към врата (със или без висящи орнамент, Ил.6) и 

2/ нанизи от монети, падащи в един или повече реда върху гърдите. И двата вида са 

познати от старите извори (археологически, изобразителни).  

Поволжие: Голямо разнообразие от шийни накити, както плътно прилягащи 

(или т. нар. „шийна гривна”, състояща се от няколко и повече реда монети върху 

платнена основа - вж. Меджитова, Трофимов 1981: 222-223), така и варианти с 

допълнителни висящи на верижки орнаментирани пластини (Молотова 1992: № 13; 

Суслова, Мухамедова 2000: 214-218). В някои регионални варианти при чуваши и 

марийци този накит е комбиниран с друг – с дълъг до талията монетен накит, висящ 

от двете страни на шията, или с нагръдник, който завършва с подобна, по-къса част 

на гърба (Молотова 1992: № 22, 23, 24, 32; Мухаметшин 1977: 130). Паралелно и 

чуваши и татари носят многоредни нанизи на гърдите, които се комбинират с 

плътно прилепналите за шията и с диагоналната препаска (вж. по-надолу; Ил. 22; 

27). 

Някои локални варианти на моминската и невестинска чувашка носия имат и 

нагръбни нанизи от раковини и монети/или пластини, в по-късно време и с 

мъниста (Ил. 14.1.;27). В стари български фотоси подобни нанизи върху гърба се 

спускат в различна дължина и стигат почти до коленете (Софийски край 1993: 92; 

Комитска 2005: № 131, от Софийско, началото на 19 в., в комбинация с прочелник и 

косичник). 

НАГРЪДНИК 

Българи: Това е една от най-специфичните принадлежности в българската 

фолклорна носия (познат в Югозападна, Средна Западна, Североизточна България, в 

някои балкански села както и в българската диаспора извън настоящите 

политически граници), която има фолклорни аналози единствено в Поволжието. 

Известни са нагръдници с различна форма и големина, но по правило те покриват 

предницата на жената с плътно нанизани сребърни пластини или монети върху 

здрава платнена основа. Характерен невестински атрибут (Ил. 9.2.;19,20; вж. 
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Спасова 1971: фиг. 13, 14, 15, 16; Костовъ 1923: 139, фиг. 8 — невестински 

нагръдник от с. Болгаръ-Кьой, Кешанска околия/Беломорска Тракия, и др.).  

В много райони на България, наред с нанизите в областта на гърдите са носени 

различни по големина сребърни пластини – „брошки” (диал. копче), триъгълни и 

кръгли, последните - изпъкнали в средата, закрепени със симетрични синджири за 

рамената (Ил.7.;24; Комитска 2005: 255, 257, 265, 315-316, и др.). В кратко 

отклонение ще се спра на една интересна принадлежност във фолклорната носия на 

финската народност Сету, населяваща югозападна Естония и Псовска област в 

Русия. Историята и културата на Сету са отделна и пространна тема; те се родеят с 

балтийските фини, с мордвините и удмуртите в Поволжието (по отношение на 

носиите и традиционното многогласно пеене, вж. Honko L., etc. 2003: 38). Старата 

носия на Сету съдържа в областта на гърдите кръгла „брошка”, която се зашива за 

дрехата; накитът се носи само от женени жени във фертилна възраст. През първите 

десетилетия на 20 век културата и носията Сету е забелязана от естонската градска 

интелигенция и тя се оказва сред акцентите в процеса на националното им 

възраждане. Впоследствие сребърните накити на Сету са подложени на иновации в 

градска среда, които се „връщат” към, и възприемат от самите тях: старата кръгла 

брошка добива по-големи размери, иновира се техниката на изработване; гръдните 

нанизи се обогатяват с монети, синджири и всички тези атрибути започват да се 

носят от различни възрастови групи (Piho 2000; Ил.23). 

Поволжие: Нагръдникът е широко разпространен момински и невестински 

атрибут: правоъгълен, овален и полуовален, моно- и двусъставен; представлява 

кожена или платнена основа, плътно обшита със сребърни пластини/или монети, 

раковини, бисер (КЧЭ 2001: 501; Р.Н. личен архив 2002, 2012). В средата на 20 век 

Гаген-Торн (1960: 97-98) отбелязва приликата между българските, чувашките и 

угрофински нагръдници, но кой знае защо пропуска татарските, които според мен са 

идентични с българските. При татарите нагръдникът е част от невестинската носия и 

само в Елабужския р-н е носен и от девойки (Суслова, Мухамедова, 2000: 222, 229; 

Ил.21; 22 ). 

Емблематичен нагръден накит в чувашката носия е т. нар. ама, който много 

често се изобразява като символ на жената върху постоянните надгробни 

паметници. Напоследък този компонент се разглежда по-подробно в някои 

публикации и се тълкува като древен символ (например на Върховния Тура – 

Мадуров 2004: 98-101; Ювенальев 2012:304). Амата се изработва най-често върху 

кожена основа, обшита с монети и бисер. В горната и част има носеща метална 

триъгълна пластина с малък кръг на върха, позната и от късносредновековни 

чувашки некрополи (Ил.25;26.1). Ранни български находки на подобен 

предмет/„закопчалка” по тези земи се приемат като прототип на самата ама (КЧЭ 

2001: 501; вж. Николаев, и др. 2002: 27-28; 177, 183, № 167, 173). Преобладаващата 

трапецовидна и триъгълната форма на амата (вж. изображения у Мадуров 2004: 251-
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252), включително и при стари образци от некрополи, принципно и стилистично е 

тъждествена с триъгълните пластини, носени на главата, в областта на гърдите 

(слънчевия сплит) – като самостойни и като част от различни висящи накити. 

Вариант на амата видях като горна част от друг тип, старинен висящ накит в 

съвременен Пакистан без паспортни данни (Ил. 28). Не за първи път разпознавам 

елементи от чувашки накити в Средна Азия. Но това, което предполага едно по-

старо равнище в този „образ“ е неговото изобразяване в горната и долна част на 

дървена колона от стара калашка къща (Ил.29)
6
. Прави впечатление също, че двете 

колони са еднакви – нещо нетипично за този дял от тяхната традиция. Едно от 

нещата, забележителни в културата на калашите са дървените резбовани 

изображения-символи, добре съхранени и до днес в подпорните дървени колони на 

верандите и в стаите на някои къщи, в храмовете на Джестахан, в обредни и вещи за 

бита, в изображения на светилищата на открито и др. С оглед на средата и 

изолацията на общността, на съхранението на нейната традиционна, включително 

обредна култура на различни равнища, надявам се е ясно, че при този резбован 

елемент не може да се говори за „декорация“ (според масовата терминология на 

туристите), а за символ с определено съдържание. Това е снето недвусмислено и в 

един стар образец на домашен олтар също от земите на калашите (Ил. 29.2)
7
. Друга, 

по-стара и интригуваща находка е каменен релеф на благородник от свитата на 

Шапур I (III в.) от Naqsh–e Rajab (Ислямска Република Иран); изображението върху 

сферичната шапка-корона вероятно е династичен знак (в комбинация с луница?), 

вариант на „класическата“ царска инсигния в древна Персия и символ на Върховния 

Бог - Ахорамазда
8
 (Ил. 30;31;32). 

При по-обстойно вглеждане в находки от различни епохи и територии ще 

намерим множество фигурални/типологически варианти на чувашката ама, но с 

напомнянето, че този древен, синкретичен символ на женското и мъжко начало - 

триъгълник с кръг на върха се унаследява и функционира с различни съдържания 

(например вж. Ил.33). Може да се допусне, че в средата на фолклорната култура той 

е имал сходна семантика, поне за времената, когато тя е експлицирана с вяра.  

Както споменах и чувашката ама и триъгълните сребърни пластини 

(„брошки”) при българи и тоджики са носени в сърдечната област, а при българите 

                                                           
6
 Калашите (самоназвание калáс, калáша, мн. ч. калашỳм) са индоиранско население от Дардската 

езикова група и най-малката общност (около 3000 души) в земите на съвременен северозападен 

Пакистан - в планината Хиндукуш, провинция Khyber Pakhtunkhwa. Забележителни са със своята 

стара индоиранска традиция и религиозност, която пазят и до днес (Р.Н. 2012, Пакистан, 

Експедиция Прародина). 
7
 За съжаление на терена нищо не ме насочи към предполагаема функция на изображението, а към 

музейните експонати няма конкретни паспортни данни. В наличната литература попаднах на един 

единствен оскъден надслов към група елементи (включително и този), типични за резбарското 

изкуство в Пакистан: “Motifs composed in a play of similarities & contrasts using simple geometric 

forms. Chaukhandi Tombs” (Yousuf 1990: 21, курсив Р.Н.). 
8
 Изображението е познато далеч преди епохата на Ахеменидите – в земите и религията на Древен 

Египед, в Месопотамия и сред хетите (Анатолия). 
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те са основна част и на прочелници; същевременно върху някои платнени начелни 

препаски при чувашите анатри (от 18-19 век) в центъра е извезан триъгълен 

орнамент, който в някои случаи участва в по-усложнена композиция (Меджитова, 

Трофимов 1981: 42-43, № 39-44). Обръщам внимание, че сред българите по данни от 

19 век е познат един специфичен триъгълен накит за глава  - амаѝл, обнизан с 

мъниста и сребърни монети, който се закачва от едната страна на главата, върху 

забрадката на младата невеста (Велева, Лепавцова 1988: № 80; Ил.9.2). Допускам, че 

това са генетично сродни атрибути сред чуваши и българи, чиято семантиката и 

орнаментика заслужава специален анализ. 

Друга характерна нагръдна принадлежност почти при всички поволжки 

народи (чуваши, казански татари, удмурти, башкири, бесермани) е кожената или 

платнена диагонална препаска през лявото рамо (тевет), обшита гъсто със 

сребърни пластини/монети, с раковини, бисер. При чувашите този празничен и 

обреден атрибут се носи от девойки и от невести в комбинация с различни шийни 

нанизи (Р.Н. личен архив). Сред татарите диагоналната препаска е позната в много 

повече варианти като невестински атрибут и неговото първо поставяне е свързано с 

„въвеждането на невестата в дома на жениха”; масово се тълкува като „амулетен” 

накит (Суслова, Мухамедова, 2000: 230-234; Ил.26.2.,27). В миналото, подобен тип 

монетна препаска е засвидетелствана в югозападните български земи (Велева, 

Лепавцова 1979: № 29). По оскъдните и очевидно не добре събрани данни на 

Гафферберг от средата на 20 век, до края на 50-те години такава едностранна 

препаска през лявото рамо (амоел, перс. хамоел) и двустранна (носена от по-

богатите жени) е била част от традиционната носия на иранците-белуджи в 

Туркмения
9
. Тя се състои от нашити върху вълнена основа афгански, персийски 

монети и сребърни пластини с ниска проба; носи се само „на сватба и други 

празници” (Гафферберг 1970: 93; Ил. 26.3). 

 

КОЛАНИ, НАДБЕДРЕНИ ВИСУЛКИ 

Българи: Има няколко вида тъканни и кожени принадлежности в комбинация 

със сребро, които са разположени в това телесно пространство (талия, ханш). 

Кованци: широко разпространен колан с кожена основа и плътно монтирани върху 

нея сребърни пластини; колан с пафти; сребърни монетни колани; престилки с 

нашити върху тях сребърни монети (типични най-вече за Северна България) 

(Ил.7,8,11,19).  

Кожените колани с металически апликации са познати от скитската и аланска 

древност в Северен Кавказ (Кузнецова 1982), от старобългарски некрополи и др. 

Известно е, че те са носители на специфичен социален (военен, административен) и 

                                                           
9
 Белуджистан е провинция в югоизточен Иран. През втората половина на 20 век белуджите са 

почти двумилионен ирански народ, пребиваващ като малцинство в Туркменистан, Пакистан, Иран 

и Афганистан. В Туркменистан белуджите се преселват от Афгански Сейстан през 20-те год. на 20 

век (Гафферберг 1970: 52). 
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религиозен код в мъжкото облекло. Древен атрибут, оцелял на фолклорно равнище в 

женския костюм, който все още чака съпоставителен - орнаментален и семантичен 

анализ. 

Поволжие: В късната фолклорна носия на Поволжието няма колани тип 

кованци. Типичен атрибут за чуваши, татари, мордвини, марийци са различни 

видове, спуснати от пояса богато извезани кърпи и „кичури” (кожени, от плат, от 

върви), често обнизани с раковини и пластини/монети (Ил.14), и т. нар. опашка/ 

опашник (памучни задни престилки, богато извезани при мордва и чуваши с бисер и 

сребърни пластини), често комбинирани с надбедрените кичури; в някои локални 

варианти опашникът стои като продължение на накосника (Ил.14.2). Напълно 

погрешно, по мое мнение, тези атрибути се определят от някои като поясни (Гаген-

Торн 1960: 102), тъй като има принципна разлика между опасващи и висящи 

принадлежности. Към последните спадат и различни надбедрени кърпи – 

трапецовидни в горната си част при чувашите вирял и такива с допълнителен овален 

орнамент в горната част върху тъканта при чувашите анатри (вж. Меджитова, 

Трофимов 1981: 44-47, 60-69). И двата вида стилистично наподобяват 

платнените принадлежности за глава (Ил. 18. 4,5). Дали и този случай, подобно 

на триъгълните орнаменти (и сребърни и тъканни), разполагани на челото и на 

гърдите, не е проява на една принципна закономерност в женската носия - 

транспозицията на сродни по форма и орнаментика атрибути, които 

„пълзят” по тялото. Тук може да се цитира и рисунката на женския празничен 

костюм на българи, преселници от с. Булгаркьой, Кешанско от втората половина на 

19 век, съдържащ накит/реснѝца на кърпата, който е вариант (и продължение?) на 

нагръбните и някои нагръдни висящи накити в носията (Велева, Лепавцова 1988: 

118, 303-304, № 80). 

Наред със споменатите дотук принадлежности, фолклорната носия при 

българи, чуваши, татари, угрофини е богата на различни видове надушни висулки, 

монетни подбрадници, пръстени, гривни, обеци и др.
10

. Тяхното разположение 

също е важно и допълващо системата от сребърни атрибути както на всекидневното 

така и на обредното лице на жената. 

 

ВЕЧНИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА ПРОИЗХОДА. Металният накит е познат от епохата на 

Стария свят. Едни от най-древните образци в женската носия са разкрити в т. нар. 

„култура на степния бронз” (сред населението от лесо-степните зони на Евразия в 

бронзовата епоха – Потемкина 2001, с литература). На юг, в азиатските земи, с най-

много изобразителни находки е наситена религията на Хинду, където островърхата 

шапка/корона например е присъща в различни варианти почти за всички 

                                                           
10

 Всички народностни названия на посочените тук и други женски принадлежности в 

Поволжието, тяхната локална специфика и разпространение се съдържат в цитираната литература. 
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антропоморфни божествени персонажи – и мъжки и женски
11

. Паралелно сред някои 

народности на съвременен Пакистан до и през 19 в. са носени метални начелници, 

различни видове шийни гривни, надушници, косичници/накосници и други висящи 

накити, някои от които масивни, състоящите от множество и различни пластини. 

Друга „гореща” точка са земите на Анатолия и Персия, където са открити най-

старите засега скулптурни изображения на високите островръхи и конически 

женски принадлежности за глава (Ил.34). Една малка глинена фигура от I хил. до н. 

е. съдържа вероятно най-ранното пластично изображение на косичник (Ил.35).  

В Поволжието най-ниската хронологическа ориентация дава Абашевската 

култура, датирана с последователни находки от втората и първата четвърт на II-ро 

хил. до н. е. (Надолу по Каховский, и др. 1992: 44-53). Нейните носители също 

принадлежат към индоиранската езикова общност и се локализират в обширна 

територия, в част от която днес се намират съвременните Чувашка, Марийска, 

Татарска и Башкирска републики на РФ. Основната група паметници са 

съсредоточени в Средното Поволжие, където сред находките в женските погребения 

са разкрити различни сребърни и по-рядко бронзови накити. Сред тях, важна за нас 

е една (кожена?) шапка, с богата апликация от малки медни пластини, нанизи от 

бисер и кръгъл „венец”; отзад към нея е бил прикрепен „накосник” от връв, с медни 

нанизи и висулка в долния край. Тази „шапка” има по-късни аналози в същите земи 

от желязната епоха (до средата на  I хил. до н. е.). Приемствеността с по-късните 

култури по тези земи може само да се предполага. 

Синхронни находки, датирани втората четвърт от II  хил. до н. е. съдържа 

комплекса Синташа в земите на Южен Урал, разкрит в началото на 70-те години 

на 20 век. Това е един от сигурните и богати обекти, свързан с ранната история на 

арийските общности (Хенинг В. Ф. и др. 1992). Наред с многобройните висулки, 

пръстени, пластини, игли и др., интерес представлява косичника с дължина 27 см, 

намерен почти непокътнат в областта на ребрата на женско погребение (Ил.36.1.2.). 

Той е „сложен набор от бисерна паста в синьо, зелено, черно и бяло и сребърни 

халки и пластини, прикрепени на кожена основа”; предполага се, че е изработен по 

„импортен образец от абашевската или петровска
12

 среда, по синташска технология” 

(Дегтярева 2010: 59-62, с позоваване на Хенинг и др., 1992: 190–192). Множество 

стилистично сходни сребърни и златни женски накити от същата епоха са разкрити 

в Понтийския регион с Пропонтис/Мраморно море и в Троя. Сред тях характерни 

„шумящи” накити за глава са голямата и малка златна корона от „Съкровище А” – 

Троя IIg (2200 – 2400 г. до н. е., ранен бронз – Ил.37).  

Привеждам не случайно тези синхронни находки с мисълта за 

индоевропеизацията като полицентричен процес, „който се изживява от огромни 

                                                           
11

 Скулптурни изображения у Elgood 1999: 46, 157, 160, 172, Fig. 3.1., 5.4., 5.5, 5.7, и др.; вж. също 

различни изображенията в хиндуиските храмове при Wilkins 1900. 
12

 Петровската бронзова археологическа култура също се свързва с ранните индоарии; тя е 

локализирана в земите на Северозападен Казахстан и Югозападен Сибир. 
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маси население в Евро-Азия, но не едновременно и не с еднаква интензивност на 

културно-езиково обособяване” (Фол Ал. 1997:116). И въпросът за сродните 

елементи в женската носия при разглежданите тук народи са дял от пространната 

тема за общите изходни модели, за пътищата и етапите на тяхното разнасяне и 

възприемане – от земите на индоиранската общност.  

Във времената и териториите на Ахеменидска, Селевкидска, Арсакидска 

и Сасанидска Персия  (7 в. до н. е.-7 в. от н. е.) възникват множество контактни 

зони, чийто средища достигат до равнището на политически и етнокултурни 

центрове. В чертите на тази многовековна формация – като обширна, политически 

консолидирана територия с висока религиозност, професионално изкуство и 

архитектура, с развити градски центрове и пр., се осъществява търговски обмен и 

контакти, мащабни процеси на взаимовлияния между различни по произход 

поданици. Наследството и етнокултурният тласък от този вековен, да го наречем 

енергийно-мощен масив се разпознава в езикови, стилови, архитектурни, 

религиозни и други сфери в някои съвременни средноазиатски народи, разбира се в 

своите многообразни локални варианти
13

. Още във времената на Ранното 

Средновековие разнородни компоненти от древната и синкретична индоиранска 

култура се възприемат от различни номадски групи и формации тип чифдъм – чрез 

търговски обмен или... набези. Впоследствие те разнасят това наследство в своите 

зони на влияние. И сходствата, забелязани между някои накити от Балканите и 

Поволжието и редица народи от земите на бившите тюркски каганати (от т. нар. 

„кипчакски кръг” – като туркмени, узбеки, каракалпаки, киргизи и др.), 

сформираните след 5 век върху стари ирански територии имат обща основа. 

Припомням, че „традиционните номади” и „полуномади” в Средна Азия като 

казахи, туркмени, узбеки и особено монголи се състоят от движещи се общности, 

някои от които постепенно усядат едва през 19 век (по Beliaev 1975). И 

съдържанията и самата „история” на средноазиатското традиционно наследство и 

костюм показват, как някои стадиално ранни равнища от иранската култура (и 

елементи от женската носия) са имали шанс да се съхранят през вековете извън 

породилата ги древна среда - сред нейните адепти и наследници, където се 

превръщат в „свои” и с право се тълкуват като „старинни”. Емблематичен пример за 

това са туркмените, наследници на местни ирански, месагетски и сармато-алански 

народи, асимилирани след 9-10 век от кумани и селджукски турци. (Надолу по 

Васильева 1979:198-201). Поради участието на алани в техния етногенез в науката е 

въведено понятието „туркмено-аланска етнокултурна общност”. Масовото 

придвижване на алани от Средна Азия към Северен Кавказ и частичните обратни 

вълни са фиксирани в историческите и археологически извори. Сходството между 

някои туркменски женски накити (по-точно тези на оламите) и находки от 

                                                           
13

 Вж. реставрацията на костюма в ираноезичните етноси по археологически находки, направена 

от Яценко (2006). 
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археологически материали от Северна Осетия, Чечня и Ингушетия, между женските 

атрибути за глава на иомути и текинци и теракотени статуетки от началото на 

новата ера от древния персийски град Мерва (наследник на древната Маргиана) са 

сериозни доводи за индоиранското наследство при туркмените. В средата на 20 век 

Толстов изказва хипотезата за още по-ранни – скито-сарматски пластове в техния 

етногенез, което предполага и сходства в носията по земите на тяхното 

етнокултурно присъствие (Толстов 1947: 47). Туркменските женски и момински 

атрибути („празнична украса”) са сребърни, по правило масивни и орнаментирани: 

шапка с монети, със или без сребърен връх/тръбичка, в която слагали пера от сова, 

бухал или сокол; масивни наушници; косичници – сребърни, и копринени в 

съчетание с бисер (Васильева 1979: 176-193). Връхната централна част на 

тюркменската шапка стилово е сродна с българския тепелък. Стадиално по-ранното 

равнище на този и някои други сребърни атрибути е съхранено в различни по 

територия и историческа съдба индоирански общности със сродни субстратни черти 

в традиционната фолклорна култура – например
 
в западната арменска носия, сред 

вече цитираните тоджики от долината на р. Зеравшан и сред белуджите. 

Същевременно има общи черти в женските накити на туркмените и съседни народи 

на север от кипчакския/кумански кръг (каракалпаки, узбеки и донякъде казахи – 

Алиева 2003; Давлатова), тълкувани като свидетелството за друг, по-късен процес 

на „приемственост… и етнокултурни връзки”. 

Туркменският „случай” е особено подходящ да изразя моята съпротива 

спрямо всички крайни – и стари и по-нови изследователски изводи за конкретен 

народностен произход, изведени основно по типологически сходни параметри 

(прилики) в различни култури, включително по отношение на носията и нейните 

накити. Този проблем изцяло засяга и българите и тяхното наследство, за които 

съществуват две основни и противоречиви тези за произход и етнокултурна 

принадлежност (тюркска и сарматска/иранска). Неустановеността на този въпрос 

в науката принципно поставя всеки, или почти всеки компонент от средновековната 

българска култура (на Балканите, в Поволжието и в Северен Кавказ) на 

разнопосочно тълкуване, което включва и разглежданата тук тема.  

Тезата за древните българи като сармато-аланско население е обосновавана в 

рускоезичната наука в средата на 20 век от А. П. Смирнов (1951: 10) въз основа на 

археологически и антропологически проучвания на територията на Волжка 

България и Северен Кавказ
14

. По-рано, в началото на 20 век И. Н. Смирнов пише, че 

„в костюма на финските народи и чувашите…във формите и орнаментите на 

черемиси, мордвини, вотяки, татарите кряшен/християни и бесермани се намират 

редица елементи… произлизащи очевидно от древно българските времена… И 

материала, и орнаменталните мотиви на тъканите водят към културата на 

                                                           
14

 Най-ранната теза за скитския произход на българите принадлежи на италианеца Флавио Биондо 

от 15 век (Заимова, Цветков 1998: 207).  
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иранските народи в Средна Азия и Персия…” (И. Н. Смирнов 1904, курсив РН). 

Тази теза е доразвита от Трофимов, който вижда индоирански прототипи на 

моминските и невестински шапки с монети при чувашите (със сходна проява сред 

дунавски българи, марийци, мордвини, удмурти, татари, башкири, казахи, киргизи, 

туркмени и др.), в южните райони на Средна Азия (от IV-III хил. до н. е.) - в 

согдийската пластика от времето на Ахеменидите, в теракотените статуетки от 

Кушанската епоха, I-IV век (КЧЕ 2001: 224; Ил.38). На фолклорно равнище, пример 

за подобен ирански субстрат – стилистично семпъл и „чист” от диахронни 

натрупвания е шапката гулаба, обнизана отпред на челото и встрани пред ушите с 

монети, носена само от момите сред белуджите до средата на 20 век (данните у 

Гафферберг 1970: 91; фото № 14 от 1929 г.).   

Друг чувашки изследовател Д. Мадуров, проследява по подобен начин пътя на 

чувашката шлемообразна тухя – от Месопотамия в Персия (през II и I хил. до н. е.), 

от Сасанидската династия (III-VII век) към средноазиатските народи и 

към Волжките българи (след VII век), откъдето навлиза сред удмурти, башкири, 

марийци, мордвини. Като пример за „архаична сасанидска принадлежност за глава” 

той посочва една находка на тухя с металически обшивки (подобно на 

туркменското такье) от периода на Волжка България (Мадуров 2004; 2012:109-110, 

с позоваване на Валеев и др. 1987: 48), която сравнява с изображението на 

сасанидски съд с „полуразголена танцьорка” (Ил.39). Коректността изисква да 

поясня, че с това мнение (както и с цитираното по-горе сравнение между чувашката 

ама и подобно изображение върху каменен релеф от Naqsh–e Rajab)  се запознах 

след личен оглед на находката/находките през 2010 г. С оглед съдържанието на съда 

и неговата символика (змии, кокошки?, растителни елементи в лявата ръка и др.), 

дълбоко се съмнявам, че торевтът е изобразил „танцьорки“, както е отбелязано в 

паспортната информация на музея. Допускам, че това е обреден съд за възлияния с 

божествен/митичен? персонаж, представен и мултиплициран четиристранно върху 

сферичния съд, вероятно като метафора на различни състояния или статуси.  

Далеч по старо е изображението на вече цитираната теракотена фигурка от 2 

хил. до н. е., в което може да се допусне подобен атрибут с остър връх (Ил. 34.1.). В 

тази връзка трябва да са споменат и находките от аланския Змейски некропол (X-XII 

в., Централен Кавказ) на женски атрибути за глава, с нашити върху кече бронзови 

пластини в няколко реда и останки от високи островърхи шапки с металически връх 

(Алексеева 1963; Равдоникас 1990:101-109, с литература). Множество подобни 

принадлежности са разкрити в средновековни балкарски и карачайски погребения 

от (вж. също данните на Бларамберг от 19 в. за карачайките, които носят шапки със 

сребърни пластини - АБКЕА 1974: 422); в края на късното средновековие те 

постепенно се подменят със златни нашивки (Кузнецова 1982).  

Може би съм длъжна да припомня, че типологически сходни атрибути, 

маркиращи върха на главата (включително и като означение на жречески 
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статус) функционират в различни общности, в различни епохи. И мисля, че 

Мадуров има основания да опровергава становището в рускоезичната литература за 

кипчакския/кумански произход на шлемообразните женски шапки с тръбичка на 

върха – древен жречески атрибут, символизиращ медиативните функции на тази 

част от главата и съответно на жрицата – присвоен и носен в някои номадски 

общности като белег за по-висок социален статус. Впрочем никога не съм 

споделяла виденията за номадски групи, движещи се поради препитание или 

набези или решаващи изхода от битки ту от едната, ту от другата страна на 

бойното поле, да сътворяват материална и духовна култура, равностойна на 

онази в уседналите с векове етнокултурни средища. И независимо, че възгледите, 

които ситуират българите в епохата и средата на хуните и на тюркските каганати 

далеч не се споделят от всички изследователи, на базата на тази теория в 

рускоезичната литература, българското наследство при чуваши и татари масово се 

тълкува като древнотюркско, а процесите на консолидация и обмен във Волжка 

България – като взаимодействие между тюркско и угрофинско, включително и по 

отношение на носията (вж. Гаген-Торн 1960: 2; Мухаметшин 1977:111, и др.). 

Паралелно в рускоезичните археологически доклади от Късното Средновековие и в 

по-късни публикации системно се изтъква, че металните, шумящи/висящи накити са 

типични най-вече за угро-финските народи, за чието сформиране огромна роля 

играе абашевската култура (Руденко 2001:132-136; подобно у Смирнов 1951: 122, и 

др.). Подобен е коментара върху „конните висулки“ от некропола на Маяцкото 

селище (в Приазовието), обитавано от българи и алани през IX-X век; находките са 

определени като „необычные для древностей салтово-маяцкой культуры”, вероятно 

импортни и принадлежащи на източно-финските племена (Голубева 1984: 136-139). 

Не е особено професионално да се прави подобна диференциация на култури в 

късния период 9-10 век на базата на висулки и то с древни прототипи, поне по две 

причини: 1) като цялостен обект, селището разкрива „битова и духовна 

синкретичност” и физическо родство между българи и алани, които по времето на 

Хазарския каганат постепенно се консолидират в „единен народ” (Винников, 

Плетнева 1998: 209, 210); и 2) обръщам внимание на стилистичното сходство между 

„конните висулки” от Маяцкия некропол и косичника от Синташа (Ил. 36.1,3), което 

не ми е известно да е отбелязано досега.  

И така, разни гледни точки, стъкмени върху различни по време и място 

материали отреждат „собственост” на угрофини, тюрки, иранци (индо-арии) върху 

висящите и шумящи сребърни/метални накити. На тази опашка от кандидатури 

спокойно могат да строят и българите, които все още нямат официално становище 

към кои точно принадлежат... Но затова пък, в некрополите на Дунавска България от 

периода на Ранното и по-късно Средновековие има множество находки на богати и 

разнообразни женски накити (бронзови и сребърни обици, наушници, пандативи, 

гривни, фибули, пръстени, елементи от шийни накити, различни видове висулки, 
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звънчета, сребърни диадеми – Въжарова 1976: 270-271, 301-303, 370; Пешева-

Попова 1962: 107, с лит. и др.). При волжките българи „женският костюм (от 

периода 10-12 в.) също изобилства от различни метални украшения… и шумящи 

висулки, сред които има истински шедьоври” (Руденко 2001:132; Валеева; 

Мухаметшин 1977:127). Известно е високото ниво на майсторите-ювелири във 

Волжка България и Казанското кханство (Суслова, Мухамедова 2000: 192). Ако 

търсим причините за различни паралелни в духовното и материално наследство в 

тази територия, както през Средновековието, така и в късната фолклорна култура от 

19-20 век би трябвало да заменим изследователските амбиции и крайни 

становища за произход с етнокултурен обмен. Принципно той се осъществява 

чрез два взаимосвързани процеса – на унаследяване на древни автохтонни, и на 

„придошли” духовни и материални компоненти. В този кръговрат попадат и 

женските сребърни атрибути и носията като цяло, чийто корени се простират, както 

в древните локални култури, така и в Средноазиатските земи. В Поволжието те са 

еднакво „свои” и на фини и на т. нар. „сребърни” (нухрат) българи, които паралелно 

носят, съхраняват и доразвиват сродна традиция. Известно е, че там, реалният 

средновековен фактор за етнокултурната и политическа консолидация на угро-

финските народности и техните заварени родови обединения е българската държава. 

Нейните торевти са изпълнявали различни поръчки и значителна част от финските 

накити са изработвани в български ателиета. Характерните образци на българо-

финска „амалгама” например (по Валеева, в периода IX-XII век; Мадуров 2004а: 93) 

са продукт на активните вътрешни процеси на взаимодействие, на високо развитата 

градска култура и занаятчийски прослойки и не на последно място – на 

металодобива във Волжка България. Двустранните контакти със Средна Азия 

през Средните векове и сетне (след 9 век) също дават отражение върху 

традиционния костюм в Поволжието и особено върху неговата градска „мода” (вж. 

Завьялова 1996).  

  

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДРЕВНАТА СЕМАНТИКА И ФУНКЦИЯ НА СРЕБЪРНИЯ/ 

МЕТАЛЕН НАКИТ В ЖЕНСКАТА НОСИЯ. Древните етнокултурни средища от епохата 

на Стария свят не рядко са обвързани с металургични центрове
15

, чиято дейност 

както и поведенията в такъв тип социална среда са моделирани от характерен тип 

религиозност. В стари извори, във фолклорни представи и митове от 

Циркумпонтийската общност металът (среброто, златото, бронза) има двупосочен 

произход – 1) като небесен/метеоритен камък, „спуснат” отгоре, т. е. мъжки
16

, и 2) 

„роден” отдолу – подземен, вярван като зародиш в утробата на Майката-Земя, т. е. 

                                                           
15

 За раждането на сребърната металургия в района на Понта, която „датира още от Омир” и за 

най-ранните предмети от електрон (природна сплав от злато и сребро) на Балканите – от 

Варненския халколитен некропол, датиран V хил. до н. е. – Фол В. 2007:105-108, с литература. 
16

 В Нартския епос на балкарци и карачайци (Северен Кавказ) соларният бог Кайнар Тейри 

посипал като „дъжд от искри и камъни” златото, среброто и желязната руда (Нарты 1994: 302). 



20 

 

женски. Последното по думите на Елиаде (2000: 38, 45) е „крайно древен 

символизъм”, свързващ металургията с идеите за плодородие. Лично аз не бих 

натоварила рудата и то в една ранна епоха „със задачи по реколтата“ (по израза на 

Ал. Фол), но проблемите на/и със структуралистите са отделна тема. Тракийската 

вяра, че рудата, металите, които растат в недрата на земята са плод на Великата 

богиня-майка „довежда до развитие на скално-изсечени светилища в близост до 

рудодобивните райони… тази зависимост е забелязана за Урарту”. Самите 

„откриватели на рудите” и ковачите са съпричастни, контактни с божествата. 

Таблички с Линейно писмо Б от Пилос назовават ковачите “belonging to a god”, 

“taught by a god”, а някои от тях – “smiths of Potnia” (подробно вж. Фол В. 2007: 105-

106; пак там, с. 107, за „божествените функции на обработващите злато, сребро, мед, 

бронз, калай, за използваните инструменти и пещи” в Омировия епос, с позоваване 

на Forbes 1964, vol. VIII: 95).  

Със сигурност цялата митична натовареност на тази „божествена” сфера е 

била моделиращ фактор в присъствието и разположението на среброто, златото, 

бронза върху жената от Стария свят - като код на висше енергийно въздействие-

взаимодействие. Може да се допусне, че това се унаследява и в по-късните 

понтийски и анатолийски контактни зони. Например в едно от най-ранните 

изображения на хоро върху каменен релеф в Самотраки, известен като Dancer's 

Frieze се разпознава стилов аналог на голямата корона от Троя IIg (нисък 

шапкообразен атрибут с метални пластини (?) и дълги наушници – Ил.40). 

Самотраки е древен топос на тракийската „мистериално-посветителна вяра”/ 

тракийски орфизъм (елинизиран след 7 в. до н. е.), обвързан митично с  Дактилите, 

„откриватели на ковашкото огнище” (т. е. с рудата, метала - Фол В. 2007: 38-43, 106, 

с лит., пак там, с. 167-168, за Самотракийските мистерии и предполагаемия сюжет 

на релефа като „свещен брак“, с литература). Мястото на релефа – в началото на 

пътя към светилището (датирано  IV век до н. е.) върху солидна постройка или т. 

нар. Temenos - стар свещен участък, подсказва обредния характер както на танца, 

така и на този род атрибути за глава. По повод това изображение бих напомнила, че 

досегът със свещените вещи (подобно на свещените формули, действия и др.) те 

прави съпричастен с божеството, с Бога, което усилва вътрешната енергийна 

потенция. В един обреден танц звукът на шумящите накити вероятно е вярван като 

форма на контакт (и посвещение?) и дори като вид теофания – превъплъщение на 

бога/богинята като ритмо-ударно, идиофонно начало
17

.  

Специфично за женските накити сред българите на Балканите и в Поволжието 

е съчетанието от СРЕБРО, БИСЕР И РАКОВИНА. Както пише Костов в началото на 20 

век „До скоро дребната бела раковина е била необходимость за народния женски 

                                                           
17

 Именно по такъв начин в късната фолклорна традиция на Балканите „гласът на бога” се дочува в 

специфичните за нестинарския обред атрибути, сред които е и богатата  вотивна и монетна 

украса на трите нестинарски икони, наричана „звънците на дядо Костадин” (Фол В., Нейкова 

2000, ч. II.). 
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накитъ у насъ. Тя е била главното украшение на косичниците въ… западна 

България...” (Костовъ 1923: 133; пак там, с. 134-135, 139, описание и фотоси на 

сокай и различни косичници с шапка от Средна Западна България, в комбинация от 

множество раковини отъ рода Voluta „и верижки с металически кръгли люспи, с 

фалшиви монети и раковина” и др.). Комбинацията от метал, сребро и бисер/или 

бисерна паста в различни цветове се съдържа в ранни индоирански находки 

(Абашевската култура, комплекса Синташа и др.), в древни извори и изображения. В 

санскритските и по-късни текстове перлата/бисерът и нейната раковина имат 

божествен произход и атрибуция. В химните на четвъртата Atharva-Veda (1897) те са 

„an amulet bestowing long life and prosperity” (Hymn IV, 10), „universal remedy”, „the 

bone of the gods turned into pearl” (Hymn IV, 7), „Thou art one of the golden substances, 

thou art born from Soma (the moon)” (Hymn IV, 3, 6), и др. Sarasvati, богиня на 

изворната и речна вода, дъщеря и съпруга на Brahma носи броеница от перли (Rig-

Veda 1896, Book 3: Hymn IV, Book 6: Hymn LII, Book 7: Hymn II, Hymn XXXVI, 

Hymn XCV, Hymn XCVI; Wilkins 1900: 107-110); тя е призовавана като повелителка 

на богатството, на потомството (Rig-Veda 1896, Book 2: Hymn XLI), на „magic arts” 

(Book 6:  Hymn LXI), което я поставя в позицията на богиня с висок ранг.  

На фолклорно равнище един емблематичен пример на комбинацията от метал 

и раковина, съхранена в съвременния свят е женския косичник кỳпас (обреден) и 

шỳшут (всекидневен) на споменатите калаши (Ил.41). Независимо, че той е 

претърпял неизменните иновации (както и калашката женска носия като цяло), 

косичникът все още е постоянен атрибут на жената. Не е трудно да си представим 

неговия вид в едно не-толкова далечно минало, така както го описват 

информаторите – на мястото на пришитите копчета са висели на редове съвсем 

малки и по-големи топчета-звънчета (особено типични за някои хиндуиски 

етнографски общности), запазени частично в някои накосници (Ил.41.1), а на 

мястото на многоцветните изкуствени мъниста – естествени камъчета и перли. И 

двата вида косичници са функционално тъждествени с българския сокай и 

косичник, с чувашкия косичник. Наред с формалната, външна прилика, 

включително и по отношение на материала, от който са изработени, при някои 

образци може да се говори и за известно стилистично родство – поради наличието 

на концентрични везбени и металически орнаменти, на цялостната конфигурация от 

редове, завършващи в долната част с вълнени ресни и др. 

Различни видове извори представят единството на сребро, бисер и 

неговата раковина (символизиращи водата, луната, утробата...) като древна 

индо-иранска митична реалия на женското начало (за връзката на тези елементи 

с тракийската Велика богиня майка, вж. Фол Ал. 2004: 76). Тя се унаследява и носи 

от жената и в по-късните епохи
18

 („по традиция”), присъства мълком – без 

                                                           
18

 Например една от цитираните по-горе „конски висулки” в Маяцкото селище е намерена вдясно 

от женския скелет, „среди россыпи бус и бисера”  (Голубева 1984: 136). 

http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv06052.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv07095.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv07095.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rvi02.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv06061.htm
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вербализация в нейната всекидневна и обредна носия. Същият древен 

подтекст/контекст със сигурност е в основата на най-съществената функция на 

накита - като ЗНАК НА СТАТУСА – ОБРЕДЕН И СОЦИАЛЕН.  

И на фолклорно и на по-високо социално равнище металният атрибут 

„информира”, както за жизнения, така и за икономическия статус на жената/ 

семейството/рода. Богатство на костюма навсякъде бележи апогея на нейния живот 

(достигането до зрялост, придобиването на деца), а с напредването на възрастта 

накитите постепенно се „свалят”. „Обикновено невестата е накичена най-много и съ 

най-скъпи текстилни и металически накити” (Костовъ 1923: 139). В преломното 

време на 19-20 век сребърните принадлежности постепенно отпадат от ежедневието, 

дори от честа празнична употреба и се носят само в специална среда и време – не 

случайно, преимуществено в цикъла/периода на сватбената обредност. По старо 

правило те се предават по женска линия в рода, което възпроизвежда по-ранния 

утилитарен обреден подтекст, обединяващ тези атрибути с високите женски 

божества в една семантична линия. Например. В Плевенско нагръдникът се дава 

от свекървата на снахата „още първата вечер, когато идва в къщата и, в знак на 

внимание [? – Р.Н.]…Невестата го носи една година, после свекървата го прибира за 

„следващите снахи” (Спасова 1971: 144-145, курсив Р.Н.). Аналогична е обредната 

практика при татарите – нагръдникът се слага при женитбата или при раждането на 

първото дете. Сред етнографската група мишари свекървата го дарява на снаха си по 

време на сватбата и този момент е свързан с определен танц и песен (Суслова, 

Мухамедова 2000: 222)
19

. За сакралните и вече забравени функции на носията като 

цяло подсказва и обичайното право, което не позволява на чувашките жени да 

излязат в друг вид извън дома – независимо дали ще „дои кравата или ще ходи на 

полето”. В случаите, когато в едно чувашко семейство няма достатъчно носии за 

всички жени (с необходимите сребърни накити), те са се редували; в някои 

южночувашки села това се спазва  приблизително до средата на 20 век (с. Старая 

Шемурша, южна Чувашия, Р.Н., 2002). Подобно свидетелство за семантичното 

единство жена–метал/накит са данните от Източна Армения: „Женщина не должна 

была снимать этот убор... [„палти” – атрибут за глава с нашивки и монети, от който 

се спускат наушници от сребърни маниста и корали] даже во время сна” (Гадло 

1998: 69, курсив Р.Н.).    

Още преди години А. Трофимов (1979) видя в женския фолклорен костюм 

космогонични представи и модела на света в неговите разслоения. В този 

контекст - като цялостна композиция на носията ведно с тъканните компоненти и 

везбата попадат и елементите от сребро с явна астрална/космогонична символика 

(като луници, соларни дискове и изображения), често срещаните комбинации от 

                                                           
19

 При работата ми в едно южно чувашко село, една от жените (…) предложи да ми продаде 

носията си с целия комплект от сребърни накити (с приблизително тегло над 12 кг) понеже няма 

дъщеря, а само снахи (Р.Н., 2002). В нейното предложение обаче допускам комерсиални подбуди в 

резултат от разпада на традицията. 
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триъгълник и кръг, квадрат/правоъгълник и кръг, разположени най-често по главата 

и в областта на гръдния кош и др. По Мадуров (2004: 84) редовете от монети, бисер 

и самия връх на чувашката тухья „семантически представляват трите небесните 

равнища, а обшития по края бисер, обикновено се украсява със слънчеви знаци”. 

Много предпазливо, древната представа за „уредбата” на света може да се допусне в 

7-те реда сребърни монети при някои образци (данните у Орков), обособяването на 

нива при някои български и чувашки косичници с по 7 елемента (изображение у 

Николаев, и др. 2002: 237), в български сокаи със седем концентрични елемента или 

със седем лъча в долния край, в шийни накити и др. (изображения у Костов 1925: 11; 

Комитска 2005: № 279; вж. също Мухаметшин 1977: 117, Рис. 22, в атрибут за глава; 

Ил. 6.,14.2,18.3,4,6.,19.,25.4). Транспонирането на едни и същи и на принципно 

сродни символи в метални и тъканни атрибути, пълзящи по тялото на жената са друг 

изказ на древната космогонична идея за тялото като проекция на вселената и 

нейното разслоение на нива, което е съхранено под различна форма във 

фолклорната обредност и представи (Neykova 2009: 142-145; 158-159). Тук ще 

припомня, че за българите на небето имало „такъв същ свят, какъвто и тука... където 

хората „се опасват около шията. На землята, която се намира на средата на света, 

хората се опасват на кръста, а изпод землята има друг – долен свят – и тамошните 

човеци се опасват на коленете” (Маринов 1984: 49).  

 

Концепцията за Тялото-Вселена ведно с древната митична символика на 

накитите предполага логика в тяхното разположение, към което насочват някои 

явни акценти върху определени енергийните зони на човешкото тяло. Знанието 

за тази телесна енергийна система и нейните канали/чакри, за тяхното „каптиране”/ 

регулиране, функции и пр., е заложено още в хиндуистката религиозност и по всяка 

вероятност е било достояние на много по-широк кръг от общности през епохата на 

Стария свят. В първите векове от н. е. то е доразвито в доктрината на Йога
20

. Без 

никакви преки аналози и директно съпоставяне между различни типове култури и 

системи от вярвания ще си позволя да допусна древен субстрат от подобна 

концепция и космогоничен модел в късната фолклорна традиция, съхранен в 

женската носия в Поволжието и при българите на Балканите. И в конкретния текст, 

съответствието между накит/символ и енергиен център в човешкото тяло е само 

едно предположение, което данните надолу поне не могат да отрекат.  

В Будиската доктрина основните чакри са седем и са локализирани по 

основния енергиен канал - гръбначния стълб, започващ от перинеума и завършващ 

                                                           
20

 Според най-общите формулировки, чакрите осъществяват контакт с вселената и космическото 

съзнание; всяка от тях е свързана с определени анатомични области и с обмена на жизненоважна 

енергия. В индийската философия, yoga „means union and connotes uniting the individual self with the 

higher Self. The Bhagavad Gиtа defined yoga as skillfulness in action and steadiness of mind. Yoga as a 

system of Indian thought was founded by Patanjali, probably of the second century B.C.” (Williams 2003: 

306-307). 
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с върха на главата (Ил.36). Съобразно проявите и спецификата на разглежданите тук 

сребърни накити в женската носия, зоните от 3 до 7 чакра включително, са 

конкретизирани и наситени с най-много сребро, докато тези на първа - Муладхара, 

коренна) и втора - Свадхистхана чакра (приблизително два пръста над Муладхара) 

са покрити отзад с „опашки” или къси престилки, с висящи от пояса надбедрени 

принадлежности, отпред - с престилка, с висящи атрибути. Трета. Манипура 

(Слънчев сплит, Пъпна чакра): дублира се от двете централни пластини (предна и 

задна) на различните видове кованци, които се отличават по изработка от 

останалите и понякога имат позлата; покрива се от сребърни монетни пояси/колани 

без специфични означения. Четвърта. Анахата-Аджана, сърдечна чакра; намира се 

зад гръдната кост на ниво сърце: 1/ дублира се от различни видове триъгълни и 

кръгли сребърни пластини; 2/покрива се нагръдници, обшити със сребро, бисер и 

раковина; центърът при някои от тях е обозначен с детайл от мъниста и малка 

свободно висяща монета. Пета. Вишудха, чакра на шията; намира се в основата на 

гърлото/ларинкса: покрива се/дублира се от плътните сребърни шийни нанизи както 

и от централния орнамент/или монета в някои образци. Шеста. Аджна, известна е 

още като трето/вътрешно око, око на мъдростта, око на Шива; намира се по 

средата на челото, в междувеждието: дублира се от 1/ триъгълните сребърни 

пластини на прочелника, в лице и гръб, 2/ от вертикално падащ монетен наниз от 

челото до междувеждието; 3/ с най-масивната сребърна монета от начелната 

препаска. Седма. Сахасрара, коронна, теменна чакра; разположена е на върха на 

главата (в центъра на темето). Върховен център за контакт с Бога. Дублира се от 

върха на шапката и съответно от орнаментите, които очертават това 

пространството, включително и от сребърния тепелък. Не случайно накитите на 

главата, шията и гръдната/сърдечна област като седалище на жизнената сила са 

масово явление в различни народностни култури и епохи; голяма част от 

археологическите материали също се разкриват предимно в тази част от тялото. 

Един от най-интригуващите компоненти на носията – символично обобщение 

на тази енергийна концепция са дългите косичници, обнизани със сребърни 

пластини, раковини и бисер, падащи по продължение на гръбначния стълб; на 

практика те го дублират и покриват зоните на всички чакри. От тази гледна 

точка си струва да се помисли върху „замисъла“ в различните образци (като 

интерпретиращи едно общо начало) и тяхната семантична „логика“, разработени в 

различни народностни и локални култури (като подреждане, разслояване на 

равнища, очертаване, акцентиране на дадени зони и пр.) . 

*** 
Тук съм длъжна да направя едно кратко обобщение върху фолклорните 

материали, което разбира се подлежи на допълнения и уточнения. Наличието на 

един или друг древен компонент в носията може да се предположи в не една 

култура, но по правило трябва да се потвърди чрез междинни находки и форми на 
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проява, издаващи принадлежността си към, и континуитета на съответната 

традиция. Както казах в началото спецификата на българската, чувашка и 

татарска женска носия е в нейната цялост – съградена, образно казано като 

„ризница”, от множество сребърни елементи. На Балканите това няма прототипи 

в етнографски и археологически находки от тракийската и елинска култура 

(включително във вазопис, скулптури, релефи, малка пластика, писмени извори), 

нито в ранните/древни азиатски култури. Без да се изключват външните и вътрешни 

процеси на взаимовлияния, по мое мнение, в този си вид и образ тя е българско 

ранносредновековно наследство, което е претърпяло незначителни промени и 

иновации. Най-сигурната и сериозна опора на подобно твърдение е паралелната 

проява на този феномен в Поволжието. Във връзка с процесите на приемственост 

и унаследяване, особено съществен е фактът, че през Ранното Средновековие и 

сетне българските политически формации възникват в територии със старо 

индоиранско и индоевропейско население – в Северен Кавказ с Приазовието
21

 и 

Балканите, в Поволжието (където са в тесен контакт с късните, а вероятно и със 

средните сармати). Българите на Балканите (включително миграциите след 5 в.) 

избягват онези вълни на тюркизация (включително и по отношение на езика - от 

страна на хазари, кумани и др.), които са претърпели чуваши, татари и някои 

Северокавказки народи в последвалите векове. По тази съществена причина 

един сериозен дял от българското традиционно/и обредно наследство на 

Балканите (който се разчита именно на базата на древния индоирански и 

индоевропейски етнокултурен модел и тип религиозност) е важен ориентир в 

сравнителното проучване на ранните типове и духовна и материална култура в 

Северен Кавказ и Поволжието.  

Косичниците, прочелниците, сокаите, нанизите от раковини и сребро, 

пластините на кованците, опашниците… са оформяли огледално второто лице на 

жената - в гръб, което се нарежда в дългата поредица от загуби на традиционната 

фолклорна култура през изминалото столетие
22

. Пречупвана през вековете от 

агресивни икономически „иновации” и политика, преживялата част от нея се 

дотътри до времето на поредното обезличаване и снизяване – до т. нар. 

глобализация... Нима простата фабрична кърпа със или без универсални щампи, 

която масово навлиза през втората половина на 19 век може да замени красотата/и 

функцията на убруса и сокая... А евтините маниста и шарени стъкълца – митичната 

символика на перлата и раковината. 

                                                           
21

 Известно е, че по тези земи от векове пребивават древни ирански народи (скити, сармати, алани) 

и че там е локализиран произхода и континуитета на една от древните ирански култури – Кобано-

Тлийска  (по Техов 2001: 81). 
22

 Още през 19 в. марийците (в Поволжието) упорито се съпротивлявали на фабричните обувки и 

нетрадиционната дреха (с друга кройка и цветове), понеже това „водело до болести, неплодородие 

и бедствия”. През 80-те години на XIX в. в едно от селата на Уржумски р-н, по решение на селския 

съвет били събрани и унищожени всички фабрични женски дрехи, ярки кърпи и престилки…” 

(Молотова 1992: 65). 
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 Днес дрехата е „бизнес”. Сребърната жена от миналото – начин на живот и 

тип религиозност, който търси себе си не от дясната/или лявата страна на някакъв 

моно-бог, а в Космическия Порядък на Вселената. И за да не бъда обвинена в 

носталгия по миналото ще завърша с прекрасната формулировка на Мадуров (2004), 

че „не е възможно да се сътвори шедьовър от нищото – без участие на космогонична 

логика и сакрално мислене, т. е. без всичко онова, което зрее и се оформя във 

фолклорна среда в течения на хилядолетия”. 

Е, който иска да се глобализира, нека забрави за това равнище – да си купи 

дрънкулки Svarovski и билет за Америка… 
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СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ 

 

1.1. Невестинска шапка с монети от Видинско, края на 19 в. (Костов 1923: 135, фиг. 7); 2. 

Шапка с монети и тепелък, Велинградско, Южна България (Харитонов 2008: 247). 3. 

Tepelik/Head Оrnament (без други паспортни данни) - Етнографски музей, гр. Анкара 

(Турция, Р.Н. 2011 г.) 

2. Чуваши: 1.2.3. момински шапки с монети, бисер и раковини; 4. невестинска шапка 

(Меджитова, Трофимов 1981: 192-201). 

3. Прочелник с надушни висулки, Благоевградска област, Югозападна България (Р.Н., 

Пирин пее 2006). 

http://www.sacred-texts.com/hin/sbe42/index.htm
http://www.biblioserver.com/users/content.php?bsuser=setod&m=word&kid=577&gid=1&id=
http://www.biblioserver.com/users/content.php?bsuser=setod&m=word&kid=577&gid=1&id=
http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/
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4. 1. Прочелник с триъгълни пластини, Варненско, Източна България (Р.Н., Копривщица 

2010). 2. Накит за глава без паспортни данни, култура хинду; допускам, че е поставен 

неправило върху манекена - Museum Taxila, (Пакистан, Р.Н. 2012).  

5. Ирански национален костюм – презентация от изложба „Национални багри от Иран”, 9-

23 март, 2010 (Етнографски институт с музеи – БАН). 

6. Шиен накит към костюм 9.2.: основата е изплетена гъсто от сребърна тел, върху която са 

апликирани сребърни плочки с позлата (Велева, Лепавцова 1988: 202, 334, № 168а). 

7. Невестинска носия, Гоцеделчевско, Югозападна България, втората половина на 19 век: 

начелен накит (чумбер), прочелник, игла за коса (синджирите), надушни накити (ушники), 

подбрадник, гердан, нагръден накит (копче), колан с пафти, кърпа за пояс (пош) (Комитска 

2005: 255, 315). 

8. Невестинска носия от Битолско, началото на 19 век: тепелък, надушници, колан с пафти,  

сокай, убрус (Комитска 2005: 288, 317).  

9. 1. Невестински зимен празничен костюм от Санданско, Югозападна България,  средата 

на 19 век: чумбѐр – ивица платно, обнизано от лицевата страна на главата със сребърни 

монети;  два реда монетна украса отзад на главата; наушници; гръб: верижен накит с 

пластинки (на главата), 12 (?) реда нанизи от монети на верижки, спускащи се на гърба от 

кърпата; фабрична кърпа. 2. Женски празничен костюм на българи, преселници от с. 

Булгаркьой, Кешанско, втората половина на 19 век:  прочелник, амаѝл, подбрадник, 

наушници, шиен накит, нагръдник, накит на кърпата/реснѝца (Велева, Лепавцова 1988: 59, 

279, № 21; 118, 303-304, № 80). 

10. (гръб) Монетен косичник и венец от монети, Чипровско, средата на 19 в. (Комитска 

2005: 49, 303). 

11. (гръб) Монетен косичник, кованец, Бургаска област, Източна България (Р.Н., 

Копривщица 2010). 

12. Косичник, тоджики – Национален музей, гр. Самарканд, Република Узбекистан (Р.Н., 

2008). 

13. Косичник, казански татари, 1.Завьялова 1996: 75; 2. Суслова, Мухамедова 2000: 136. 

14. Невестинска носия, края на 19 в., гръб: 1. Чуваши  анат енчи: монетна шапка с 

косичник, нанизи на гърба, надбедрени висулки/кичури. 2. Саратовски чуваши: монетна 

шапка с косичник, надбедрени висулки, опашник. 3. Самарски чуваши: Надбедрени 

висулки/кичури, захванати на тънко коланче с апликации от кръгли метални пластини 

(само на гърба) (Николаев, и др. 2002: 121, 237, 259). 

15. Монетен косичник от гайтани, Варненско, Източна България (Р.Н., Копривщица 2010).  

16. Косичник от конци, узбеки, тоджики – Национален музей, гр. Самарканд, Република 

Узбекистан (Р.Н., 2008).  

17.1. „Женски украшения”, злато, Западна Армения; 2. Сватбени принадлежности. 

Ахалцих,  Западна Армения; 3. Костюм на девойка. Сасун, Западна Армения (Патрика 

1967: Табл. 57, 68, 59). 

18. Платнени принадлежности за глава, апликирани с монети, раковини, мъниста: 1, 2.  

Невестински, марийци, 18-19 век (Молотова 1992: 148, 215); 3. Български сокай от 

Прилепско (Костовъ 1923: 133, Фиг. 4); 4.,5. Надбедрени кърпи, чуваши вырял, чуваши 

анатри (Меджитова, Трофимов 1981: 60, 68); 6. Женски чорапи на българи, преселници от 

Охрид, края на 19 в. (музейни материали, Велева 1988: 234, Ил. 204б) 

19. Невестинска носия от Гостиварско (съвременна РМакедония), средата на 19 век: бяла 

памучна шапка с пришити монети отпред, над челото; подбрадник, надушни висулки 

(ушинци), сокай, извезан със сърма в долния край, с черни ресни, върху сокая - везана 

сърмена кърпа, с нанизи от мъниста и монети в долния край; монетен нагръдник, монетен 

колан (Комитска 2005: № 279, 317). 
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20. Жени от обредната група Буенек (лице и гръб), Варненско, Източна България (Р.Н., 

Копривщица 2006). 

21. Татарска невестинска носия с монетен нагръдник и монетен подбрадник, 

Красноуфимски р-н (Суслова, Мухамедова 2000: 115). 

22. 1. Невестинска носия, 19 век. Чуваши анат енчи, накити: шапка, надушници, шиен 

наниз, висящи нагръдни нанизи и нагръдник; 2. Чуваши вирял, накити: надушници, шиен 

наниз, висящи нагръдни нанизи и двоен нагръдник (Николаев, и др. 2002: 117, 95). 

23. Невестинска носия, етнографска група Сету, с. Варска/Varska, република Естония 

(Р.Н., 2007). 

24. Триъгълни нагръдни пластини („брошки), Югозападна България  (Р.Н., Пирин пее 

2008). 

25. 1. Амаѝл – невестински накит за глава, българи, преселници от с. Булгаркьой, 

Кешанско, втората половина на 19 век, към Ил. 9.2. (Велева, Лепавцова 1988: 201, № 167а). 

2.,3. Нагръден накит ама, 19 век   – чуваши анатри  (Меджитова, Трофимов 1981: 192-201; 

213). 4. Закопчалка, сребро, 10-12 век, старобългарски Тигашевски некропол, Батиревски 

р-н, Чувашия  (Николаев, и др. 2002: 32). 

26.1. Невестинска носия, самарски чуваши: монетна шапка с подбрадник, шиен наниз, ама 

(Николаев, и др. 2002: 183, сн. С. И. Руденко, 1907, фототека РЭМ). 2. Сватбени накити, 

татари кряшен: шапка, надушници, шиен наниз, тевет (диагонална препаска), 19-20 век 

(Суслова С. В. 2001., Рис. 160). 3. Иранска традиционна носия на белуджите с двустранна 

препаска амоэл/хамоэл, Иолотански р-н, Туркмения, 1960 г. (Гафферберг 1970: 53). 

27. (вляво) Моминска и невестинска носия, чуващи анатри; накити: шапка, надушници, 

шиен накит, нагръдни нанизи, тевет (диагонална препаска); фабрични дрехи; (вдясно) 

невестинска носия, гръб: косичник, нагръбни нанизи; фабрични дрехи (Р.Н., 2002, с. 

Старая Шемурша). 

28. Висящ накит, без паспортни данни (Р.Н., 2012 - Heritage Museum. Pakistan National 

Museum of Ethnology, Исламабад. Снимка Л. Керанов). 

29.1. Дървени колони от веранда на калашка къща; експонат от музея в долината Бумбурет 

и едноименното село (Р.Н. 2012, Северозападен Пакистан, пл. Хиндукуш). 2. Домашен 

олтар от земите на калашите, без паспортни данни (епоха Gandhara; Р.Н., 2012 - Heritage 

Museum. Pakistan National Museum of Ethnology, Исламабад. Р.Н. 2012. Снимка Л. 

Керанов). 

30. Благородник от свитата на Шапур I (III в.), каменен релеф в Naqsh–e Rajab - 

археологически обект на 12 км северно от Персеполис (Р.Н.2010, Ислямска Република 

Иран, трети лъч на „Експедиция Прародина“). 

31. Taq-e Bostan – археологически обект на 5 км. от гр. Кermanshah. Сасанидска епоха. 

Релеф на Ардашир II (IVв.), който приема от Върховния Ахурамазда „the Ring of the 

Kingship“ (инсигнията на властта); вляво – бог Митра (Р.Н.2010, Ислямска Република 

Иран, трети лъч на „Експедиция Прародина“). 

32. Изображение на Farvahar в каменен релеф на Дарий - Ахеменидска епоха, 5 в. до н. е. 

(Р.Н., 2010, Ислямска република Иран - археологически комплекс Bisotoun, провинция 

Kermanshah; сн. Сл. Стоилов). 

33. Каменен саркофаг, без паспортни данни, изложен пред „Музея на Корана и 

ръкописите“ в иранския град Тебриз (Р.Н.2010, Ислямска Република Иран, трети лъч на 

„Експедиция Прародина“). 

34. Теракотени статуетки - Национален музей, гр. Техран, Ислямска република Иран. 

Паспортни данни: 1. Terracotta female figurine Chogha-Zanbil (Khuzestan) 2
nd

 mill. B.C.; 2. 

Terracotta figurine Ahvaz (Khuzestan), Sasanian (Р.Н.2010, трети лъч на „Експедиция 

Прародина“). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kermanshah
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35. Женска теракотена статуетка - Azarbaijan Museum, гр. Табриз, Ислямска република 

Иран. Паспортни данни: Rostam abad, 1
st
 mill. B.C. (Р.Н.2010, трети лъч на „Експедиция 

Прародина“). 

36. 1. Косичник от некропол Синташа, гроб № 22 (кожена основа, сребро, бисерна паста), 

Южен Урал (Дегтярева 2010: 59); 2. Косичник от некропол Бозенген, долината на р. 

Зеравшан, Тоджикистан - андроновска култура, първа третина на II хил. до н. е. (кожени 

ремъци с инкрустации от бронз и бисерна паста - Евдокимов, и др. 2004); 3. Археологчески 

обект Маяцко селище, висулка от катакомба III (Голубева 1984:137, Рис. 2). 

37. Голямата корона - Троя IIg (2400 – 2200 г. до н.э., ранен бронз); обща дължина 50,8 см; 

черепен диаметър - 26 см (Сокровища Трои…1966: 39, 198-200). 

38. Теракотени статуетки от кушанската епоха, 1-4 век (Николаев, и др. 2002: 22, по 

материали на Трофимов). 

39. Сасанидски съд (3-7 в.)- Национален музей, гр. Техран. Поспортни данни: Silver pitcher, 

with relief pattern of four musician and dancers. Sasanian (Р.Н.2010, Ислямска Република 

Иран, трети лъч на „Експедиция Прародина“). 

40. 33. Самотраки, Dancer's Frieze, фрагмент (data from K. Lehman, Samothrace. A Guide to 

the Excavations and the Museum, 1998). 

41. Калаши: 1. Обреден косичник кỳпас (стари образци), 2. Всекидневен косичник  шỳшут 

(стар образец) – експонати в етнографски музей в долината Бумбурет и едноименното 

селище; 3. шỳшут (вляво) и кỳпас (вдясно) – с. Балангуру, долината Румбур, съвременни 

образци, неразделна част от носията на жената (Р.Н.2012, Северозападен Пакистан, пл. 

Хиндукуш, пети лъч на „Експедиция Прародина“). 

42. Прочелник, Югоизточна България (Петева 1926: 70, № 33) 

43. (вляво) Сребърна диадема, тоджики - Национален музей, гр. Самарканд, Република 

Узбекистан (Р.Н., 2008, първи лъч на „Експедиция Прародина“). 

44. Схема на чакрите. 
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