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Темата за народното християнство се рад-
ва на голяма популярност както сред из-
следователите на християнската култура, 
така и на специалистите в областта на ет-
нологията, история на изкуството, лите-
ратурата, езика и на материалната и ду-
ховната култура в по-общ план. Трудно 
можем да си представим модерните шко-
ли в хуманитаристиката от средата и вто-
рата половина на XX в., а дори и на XIX 
в. - митологическа, структуралистическа 
и постструктуралистическа, семиотическа, 
социологическа и пр., - без да отчетем 
техните приноси към тази многостранна, 
противоречива и все още недостатъчно 
задълбочено проучена проблематика. Ето 
защо студията на А. Страхов, посветена 
на народното християнство, не ни учудва, 
а по-скоро провокира научния интерес, 
тъй като е включена в поредицата на ав
торитетною международно списание „Pa
laeoslavica", обединяващо изследвания 
върху средновековните славянски лите-
ратури, историята, езика и етнологията. 
Може би точно профилът на списанието, 
отразяващ своеобразния „синкретизъм" 
на палеославистичните изследвания, съ-
ответства най-точно на комплексния из-
следователски подход, приложен от ав
тора, и на многообразието и сложността 
на феномена, който той изследва. Веднага 
трябва да се направи уточнението, че А. 
Страхов фокусира вниманието си само 

върху един основен момент в традицион-
ната фолклорна обредност - обичаите, 
свързани с Рождество (Коледа), и търси в 
тях проявленията на народното християн
ство, конто са резултат от влиянието на 
християнската църква във всичките му 
форми - богослужебни текстове, тълку-
вателни съчинения, проповеди, жития и 
храмова живопис. На пръв поглед един 
такъв подход не блести с оригиналност, 
напротив - напомня редица изследвания 
за връзката между християнската култура 
и народното творчество и обредност (в 
по-широк смисъл), за различните форми 
на проявления на подобии зависимости, 
конто са добре известии и многократно 
цитирани. Спокойно можем да кажем 
обаче, че студията на А. Страхов преми-
нава границата на рутинното изследване 
и прави смел и, бих казала, провокиращ 
опит да постави феномена „народно 
християнство" на принципно нови основи, 
да даде нови и в повечето случаи катего-
рични обяснения на изложените факти. 

Монографията на А. Страхов върху об-
редността около Рождество Христово 
внася два модерни, но и дискусионни мо
мента: на първо място - привличането на 
изключително богат материал от запад-
ните фолклорни традиции, на второ - поч
ти аксиоматичното приемане на методо
логия, в която основен генериращ фактор 
на народните вярвания е християнската 
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култура. „Народная духовная культура -
гораздо более новый и несравненно более 
сложный, чем принято думать, феномен, 
носящий на себе следы многовековой не
прекращающейся эволюции, отправляю
щейся, в основном, от христианского куль
турного пласта. Известное единство или, 
выражаясь более робко, похожесть раз-
ноэтнических вариантов крестьянской ев
ропейской духовной культуры объясняет
ся не общими глотто-этническими (ин
доевропейскими) ее корнями и истоками, 
а христианством, привнесенным в со
циально подобную среду." (с. 2). Позволих 
си този обширен цитат от краткото ав-
торско предисловие, тъй като той дава 
ясна представа за изходните методоло
гически постановки на изследването: хрис-
тиянската традиция като модифициращ на-
родната обредност и народните вярвания 
фактор и сходствата между католическия 
Запад и православния Изток на нивото на 
народното християнство. 

Студията съдържа 380 страници, като 
материалът е разпределен в осем глави, 
всяка от конто е посветена на определен 
„чудесен" момент, свързан с обредния ци-
къл на Рождество Христово. В края е по-
местена обширна библиография. Изборът 
на „чудото" като основен структуриращ 
съдържанието принцип не е случаен. Точ
но по линия на вярата в чудесното авто-
рът ще търси и открива допирните точки 
между християнското учение и народните 
вярвания. 

Първа глава е посветена на чудесното 
цъфтене и плодородие на растенията в 
нощта на Рождество. Авторът намира кон
кретен паралел на това чудо в образа на 
Аароновия жезъл, както и на цитата от 
пророк Исайя 11:1, след което проследява 
развитието и вариантите на мотива в раз
личии етнически групи. Изобилието на 
примери, широкият географски ареал, в 
който са проследени различните варианти, 
говорят за добрата осведоменост на ав
тора, за последователното прилагане на 
избрания от него подход. Така още в на-
чалото на труда си той привежда много
бройни аргументи за основната си теза -
генериращ фактор на народната обред

ност, свързана с нощта преди Рождество, 
е не митологичното езическо минало, а 
християнската традиция, която със слово 
и образ моделира народните вярвания и 
ритуални практики. В тази глава се раз-
глежда и връзката на празника Рождество 
Христово с култа към слънцето на базата 
на календарната близост. Приведените 
многобройни примери на съчинения на 
християнски автори (Тертулиан, Климент 
Александрийски, Атанасий Александ-
рийски, Амвросий Медиолански) дават ос
нование на автора да обясни връзката на 
Христос със слънцето като буквално раз-
брана метафора и да тълкува чрез това 
вярванията в необичайното поведение на 
слънцето в определени дни (Рождество, 
Пасха, празниците на Иоан Кръстител). 
Различните паралели от богослужебни 
текстове, предимно от химнографията, са 
привлечени, за да докажат християнското 
влияние върху народната обредност. Още 
в тези първи страници на изследването 
читателят се изправя пред един сериозен 
проблем - приведеният доказателствен 
материал от областта на фолклора е пре
димно от публикуваните записи от края 
на XIX в. или от съвсем скорошни експе-
диции от края на 70-те и 80-те години на 
миналия век. Без да оспорваме неговата 
автентичност, си задаваме въпроса все 
пак за коя народна култура става дума -
тази от XIX в. или тази от Средновеко-
вието? Ако е фолклорната традиция на 
XIX-XX в., то тя действително е силно 
повлияна от вековните християнски „на-
слоявания". Но доколко тя е консерватив
на и е показателна и за средновековната 
практика от XII до XVII в. (поне такъв е 
хронологическият обхват на примерите от 
богослужебните и тълковните текстове, 
посочени от Страхов), е проблем, който 
се нуждае от допълнително изследване и 
уточнение. От друга страна, самите хрис
тиянски текстове, особено тези от Стария 
завет, пазят видими следи от архаични об-
редни практики и вярвания. Може би още 
с тези първи изводи би било уместно да 
се направи уговорката какъв е хроноло
гическият диапазон на „народната кул
тура", чийто модел ни представя изсле-
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дователят. Защото в средновековната ли
тература, и то в тази, която се е чела в 
църквите, се говори и за „мисленото слън-
це Христос", и за „трибезначална божест-
вена светлина". С други думи - светлината 
и производните и като ипостас, проявле
ние на Бога, имат древна традиция и своя 
специфика в християнската култура. И ако 
тези значения, конто акцентират върху ед
но символично възприемане на слънцето 
като образ на Христос, не са релевантни 
за наблюдаваните от Страхов явления, все 
пак тяхното наличие би следвало да се 
отчете, защото то също има място в на-
родните вярвания. 

Втора глава е посветена на превръща-
нето на водата във вино, трета - на раж-
дането на Христос в яслите. В нея се про-
следяват различии вярвания, свързани с 
отделяйте животни, присъствали на чу-
десното раждане на Бог. Тук материалът 
е изобилен, някои тълкувания са особено 
находчиви и убедителни: например гово-
рещите животни (с. 79), разликата в отно-
шението към коня (нечист) и вола (чист) 
- (с. 99,110). Известна неубедителност има 
в тълкуването на символиката на обред-
ните хлябове, която не може изцяло да 
бъде подведена единствено под християн-
ски знаменател (с. 93). Все пак там са за-
пазени елементи на по-древен аграрен и 
митологичен цикъл. Изключително инте-
ресни са примерите за вярванията в по-
лазеника (първия гост) и различните дни, 
с конто се свързва този обичай, наблюде-
нията над амбивалентното отношение към 
свинята и др. Много подходящи са и при
мерите от т.нар. въпросо-ответна лите
ратура, която е може би едно от най-до-
стоверните свидетелства за това какви са 
били народните представи за християн
ската религия. И доколкото фолклорните 
записи датират от сравнително близки до 
нас епохи, именно тези текстове са един 
стабилен отправен момент в интерпрета-
циите на фолклорните вярвания и обредни 
практики от по-стари времена. Във връзка 
с чудото в яслите се разглежда и „пас-
тирската образност" (с. 105). Тези наблю
дения също се нуждаят от известно пре-
цизиране, защото в образа на пастира мо-

гат да се откроят и редица древни вярва
ния, определено предхристиянски, поради 
което неговата интерпретация би след
вало да бъде по-предпазлива. 

Четвърта глава е посветена на симво
ликата и магните за плодородие. В нея се 
описват обредите, свързани с постилането 
на слама около коледната трапеза. Ако 
при тях връзката с евангелския разказ за 
раждането на Иисус в яслите е прозрачна, 
многобройните примери за вярвания с 
участие на малки деца дават нови елемен
ти в обредите, свързани с това евангелско 
събитие. Авторът е направил прецизна 
селекция на доказателствения материал и 
е подбрал само факти, свързващи образа 
на Христос-Младенеца и вярванията 
около неговото раждане. Разгледани са и 
влиянието на християнската символика в 
обредната вечеря на Бъдни вечер, моти-
вът за плодородието и за магическите 
практики, свързани с неплодоносни дър-
вета и ялови животни. Тук границата меж
ду християнските и предшестващите ги 
магически практики е доста неясна и за-
това авторът се е постарал да разграничи 
онези магически вярвания, конто са плод 
на собствено християнско схващане за 
света от повлияните от по-древни мотиви. 
В тези редове прави впечатление опитът 
празничният цикъл да се представи в не
говото смислово единство, а не в хроно
логически порядък. Това води до прив-
личане на примери от други важни праз-
ници - Пасха, Богоявление, Рождество на 
Иоан Кръстител. 

Наблюденията на автора над магиче
ските практики за плодородие са може би 
едно от най-убедителните проявления на 
народното християнство, защото в този 
процес се открояват мотивите, възприети 
от църковната практика и функциониращи 
на базата на по-древни механизми - ма-
гическата сила на словото, контактната 
магия и пр. Без да го експлицира, Страхов 
ни показва убедително с редица интри-
гуващи примери, че народното християн
ство е един особен, самостоятелен фено
мен, където нито езическото минало е 
съхранено цялостно, нито християнските 
идеи са възприети буквално. По-скоро из-
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следователят ни представя параметрите 
на един специфичен, многопластов и чес-
то пъти - противоречив синтез на тези 
нива, породил нещо различно, жизнено и 
функционално. И този подход, който е 
може би най-сериозният принос на авто
ра, се следва и в останалите глави на из-
следването. 

Пета глава (Родилната обредност в със-
тава на рождественската), шеста (Между 
небето и земята), седма, посветена на не-
кръстеното и нечистото, съдържат също 
изобилен нагледен материал. Приведени-
те примери са практически от всички об
ласти на Европа и дават една богата кар
тина на народните вярвания, свързани с 
тези мотиви. Предложени са хипотези за 
тълкуване на „нечистите" дни между Рож
дество Христово и Богоявление, предста-
вени са и вярвания, свързани с нечистите 
същества - таласъми, русалки и др. Макар 
че не всички изводи са еднакво задълбо-
чено мотивирани (така например не са от-
кроени специфичните практики на южните 
славяни), прави впечатление умението на 
автора да ги обедини в цялостен логичен 
модел. Може би въпросът защо в народ
ните вярвания Христос е представен пре-
димно като дете-младенец, когато е кръ-
щаван, и което е в противоречие с еван-
гелската история (тя би трябвало да го 
моделира на нивото на народната обред
ност като възрастен), се нуждае от повече 
пояснения. 

От друга страна, несъмнено е едно и 
то е убедително мотивирано от автора -
актът на кръщението генерира цял цикъл 
специфична народна обредност, която по-
чива изцяло на християнската традиция. 

Същото се отнася и за обредите, свързани 
с умрелите, на конто е посветена осма 
глава. Те са разгледани в контекста на 
представените вече вярвания, свързани с 
Рождество Христово, и показват амбива-
лентността на този празник в народното 
християнско съзнание. От друга страна, 
те свидетелстват според Страхов и за 
връзката на този празник с някои космо-
гонични християнски представи. Мърт-
вите според него се възприемат като осо-
бена „нечиста сила" и това натоварва на
родната обредност с нови ритуални еле-
менти, заимствани от вярванията за не
чистите дни около Рождество Христово. 

Цялата студия върху народното хрис-
тиянство показва определено един нетра
диционен подход към въпроса. Не бих 
могла да кажа дали всички примери за 
сходства между Изтока и Запада са ед
накво убедителни, но все пак опитът да 
се даде един по-обобщен модел на евро-
пейската народна култура би следвало да 
се приветства. Фактът, че авторът е успял 
да „динамизира" вечерта преди Рожде
ство, да покаже нейните връзки с народ
ните вярвания от почти целия годишен 
кръг, да изтъкне различните смислови 
нюанси на свързаните с това обреди, за-
служава да бъде оценен по достоинство. 
Независимо от спонтанните опасения, 
конто този труд ще предизвика сред ет-
нолозите с „класически" представи за ези-
ческото минало и наслоеното върху него 
християнство, в него има редица ценни 
наблюдения, важни изводи, конто обога-
тяват знанията ни за духовната култура на 
славяните. 
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