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Една „Сурва“ по-малко 
и една вяра повече

Неоспорим факт е, че имаме много поводи, заради които да се 
гордеем, че сме българи. Песен, летяща в Космоса, недостижими 
спортни рекорди, безкрайни поля с маслодайни рози, неравнодел-
ни ритми, богат фолклор, вековна история, превратно минало 
и малко несигурно бъдеще. Всъщност, с последните две, може 
би не се гордеем особено, но все пак едва ли някой с лека ръка, би 
дръзнал да забрави миналото си, особено когато то е наситено с 
толкова много традиции, обичаи, багри, вяра и… спомени. 

Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: архив на авторката

Именно желанието да 
съхраним традиции-
те, е и притегателна-
та сила, която в края 
на първия месец от 

годината с мощния грохот на теж-
ки чанове ни напомня, че започва 
едно специално време. Почти неу-
сетно се изнизват първите седмици 
на януари и кукерите тръгват, ско-
ро след изгрев, с тежките си чанове 
и ръчноправените маски, те поемат 
в борбата със злите сили. Така е от 
незапомнени времена! Подреждат 
се маска до маска, ритъма на тъпа-
на завладява сърцата им и магията 
започва. Стъпките им са специфич-
ни, танците – тежки, а костюмите 
неповторими. Те са кукери – оби-
чай, предаван през поколенията и 
превърнал се в повод за празник. 
Празник, който през годините 
се е пренесъл от малките селски-
те мегдани на площада в Перник, 
където на едно място стотици ку-
керски групи от всички краища на 

България се събират заедно, обе-
динени от… вярата. Много са спо-
ровете доколко подобно мащабно 
мероприятие в действителност 
пази традициите, мнозина наричат 
случващото се „карнавал“, но зад 
„Сурва“ има по-дълбок смисъл – 
„фестивал на маскарадните игри“, 
така се нарича, и дори е с междуна-
роден статут, ако трябва да бъдем 
напълно коректни. Отвъд рамки-
те на думите пък „Сурва“ стопля, 
сплотява и събира най-хубавото от 
народното ни творчество. 

Всеки, който поне веднъж се е 
озовавал в Перник по „времето на 
кукерите“, после иска да се завърне, 
на следващата година по същото 
време. Това е една от онези необяс-
ними тръпки, които трудно опис-
ваш, но няма как да не разпознаеш. 
Вълшебно е, но и някак зловещо. 
Светът се променя за миг, всичко 
познато изчезва. Някаква магия, 
кукерска, навярно! 

„Сурва“ е пазител на българщи-
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ната. Или поне беше… до тази година, 
когато за първи път бе отменена. При-
чината? Водната криза и наложеният 
режим в целия регион. И няколко 
дози нежелание за намиране на алтер-
нативи, като допълнение!

Скоро след като официално Фес-
тивалът бе отменен, не просто от-
ложен, защото това би дало някаква 
надежда, ами крайно: отменен, започ-
наха да валят редица предложения 
мащабните маскарадни игри да про-
менят локацията си. „Може да е Со-
фия, защото е близо до Перник, и е 
столица, и там режим няма!“; „Може 
и Благоевград да е, пак е голям град, 
и в този край на страната кукерската 
традиция е жива!“. Можеше да, може-
ше да бъде навсякъде другаде, но това 
значеше да променим традицията. 
Онази отколешната… А никой не ни 
е дал това право!

Междувременно, докато хората се 
разделяха на лагери и разпалено дис-
кутираха за или против, кога, къде и 
как може да се проведе „Сурва“, отда-
дените участници в кукерските игри 
направиха най-простото, но и най-ло-
гично нещо, което можеха – върнаха 
„Сурва“ там, откъдето е тръгнала. На 
малките площади, пред читалищата 
в китните села от Пернишка област. 
Защото кукерските игри са съществу-
вали и преди Фестивала и ще продъл-
жат да съществуват, докато има дори 
и само един пазител на традицията.

Така още в средата на януари ку-
керските огньове се разгоряха, звънът 
на чановете се понесе от вятъра и се 
извиси някъде нависоко, във въздуха, 
без да му е нужен площад и фестивал. 
Настани се в сърцата на хората, там, 
откъдето никой и нищо не може да го 
отмени. Защото кукерските игри са 
една от малкото останали неугаснали 
искрици българска празничност. 

И тази година кукерите отново из-
лязоха, изгониха злото, проправиха 
път на пролетта, дадоха ни вяра, че 
когато сме обединени, сме достатъчно 
силни. А ние ли? Ние белязахме пър-
вата година от десетилетието, като 
време по-бедно с една „Сурва“, но и 
по-богато с вяра. „Сурва“ е жива, в 
сърцата, в селата, в родовата памет… 
остава да съумяваме и да я пазим, и 
разгаряме, но не на площада, а най-
първо в себе си!  ◆

Катедрата по южнославянски и балканистични изследвания, 
Философски факултет, Карлов университет

в партньорство с Българския културен институт в Прага

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ И ЕСЕИСТИ

Конкурсът се посвещава на 140-ата годишнина от рождението 
на Йордан Йовков (09.11.1880 – 15.10.1937), забележителен майстор 

на словото, хуманист, класик на българската литература.

КОНКУРСЪТ ВКЛЮЧВА ДВЕ СЕКЦИИ

• Превод от български на чешки език на откъс от разказа „Последна 
радост“ на Йордан Йовков. Откъса за превод можете да изтеглите тук: 
https://kjbs.ff.cuni.cz/cs/2020/01/28/byla-vyhlasena-soutez-mladych-bulharistu-o-
nejlepsi-preklad-a-puvodni-esej/

• Есе на български език на тема „Бялата лястовица“.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Конкурсът е насочен към всички, които проявяват интерес към 
словесното изкуство (превод, творческо писане, литературна критика) 
и са на възраст до 35 години.

• Желаещите могат да участват както в двете секции, така и в една 
от тях по свой избор.

• Краен срок за изпращане на текстовете (превод и/или есе): 20 ап-
рил 2020.

• Текстовете изпращайте на следните имейл адреси:
Гинка Бакърджиева: ginofi l@gmail.com
Марцел Черни: marcel.cerny@ff .cuni.cz 

ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

• Получените текстове се оценяват от компетентно жури в петчле-
нен състав.
• Резултатите от конкурса в секция „Превод“ и в секция „Есе“ се 
обявяват най-късно до 24 май 2020 по случай Деня на българ-
ската просвета и култура и на славянската писменост.
• Победителите в съответните секции ще бъдат наградени с кни-
ги и получават грамота.
• Най-добрите текстове ще бъдат публикувани.
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