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ПРЕДГОВОР

Обект на изследване в тази работа е един определен жанр от фолклора на гагаузите. 
Поради това ние смятаме за удачно да представим кратка езикова и историческа справка 
за носителите на гагаузкия фолклор. Веднага трябва да отбележим обаче, че въпросите, 
свързани с етногенезиса и етническата принадлежност на гагаузите са предмет на остри 
спорове и много от проблемите, свързани с тях все още не са намерили задоволителното 
си научно тълкувание.

Учените класифицират езика на гагаузите като принадлежащ към западнохунски клон 
на тюркските езици - по специално към огузката група и към огузо-българска подгрупа ези-
ци, заедно с езика на узите, печенегите и балканските тюркски говори (Баскаков 1969, 252-
262; Боев 1965, 3-17; 1989, 7; Гайдаржи 1992а: 14). Гагаузкият език в основата си е огузки, но 
има и някои булгарски и къпчашки черти. Отделни негови особености, например палатали-
зация на съгласни пред предни гласни от типа ban > ban, - го доближават до съвременния 
чувашки език (Баскаков 1960; Гайдаржи 1992а: 15). Това се обяснява с ранните огузо-бъл-
гарските контакти и възможното участие на част от неасимилираните от славяните прото-
българи от Малката Скития и Източна Тракия в етногенеза на гагаузите. Разбира се, трябва 
да се отбележи, че върху всичко това се напластява по-многобройната тюркоезичната въл-
на  от Х-ХII век, включваща печенезите, узите, и западните кумани, или половци (Гайдаржи 
1992 а: 15). По-късно се наблюдава и османско влияние. С други думи, можем да приемем, 
че при формирането на езика на гагаузите са участвали три елемента: 1) северния - най дре-
вен; 2) южно-тюркски, отнасящ към доосманския период на Балканите; 3) турско-османски 
(Покровская 1964, 4).

Съществуват мнения, че гагаузите са етнична общност, но има и схващания, че те са 
етнографска група. Подобни проблеми, а също и тяхната интерпретация, стават причина 
за възникването на различни теории за идентичността на гагаузите (Матеева 1999, 103-
112). Тъй като, както вече споменахме, етногенезисът и националното им самосъзнание са 
обект на множество спорове и хипотезите, които често си противоречат една с друга, а и 
не са обект на специално обсъждане в настоящата работа, тук ще направим само кратък 
обзор на съществуващите в науката становища за техния произход и самосъзнание. 

Съотнасянето на гагаузите в различни културно-исторически периоди към различни 
етнически групи ражда различни хипотези за техния произход. Известните многобройни 
теории за произхода на гагаузите сме разделили на четири групи.

В първата група според нас следва да се включат хипотезите, според които гагаузите 
водят своето начало от тюркските номадски племена, които идват от Алтай, достигат Се-
вернопричерноморските степи (където отхвърлят езичество и приемат християнството) 
и по-късно се заселват на Балканите, преминавайки към уседнал начин на живот. Други 
мнения допускат, че гагаузите са потомците на северо-огузките племена (узи и печенези), 
които идват от Урал и Волга, влизат в контакти с българите и хазари, а по-късно и с къп-
чаците, половците или куманите (Иречек 1890, 211-241). Някои от изследвачите смятат, че 
западните печенези дават начало на племената, формирали кумански (половецки) съюз и 
известни от древноруските летописи като узи, печенези, торки, берендеи и черни клобуци 
(Милетич 1902, 15-18 цит. по Губоглу 1967 b: 160; Журеску 1974). Те «генетически» са се раз-
вили в гагаузи, балкански тюрки (гаджали, читаци и сургучи). Последните учени ги иденти-
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  фицират с гагаузите (Радлов, Иречек, Шкорпил). Подобни са и схващанията на Гайдаржи, 
според който гагаузката народност се е формирала в ХIV-ХVII век в държавата Узи-Еялет 
(Гайдаржи 1992а: 14-17). 

Във втората група влизат възгледите, според които гагаузите са наследници на неаси-
милираните от славяните Аспарухови българи или на протобългарите от VI век (Маринов 
1964, 166; Шкорпил 1987, 6). Съществуват и възгледи, в които първите две гледища се смес-
ват и гагаузите се определят като българи от североизточните краища на България, с кои-
то са се смесили остатъци на древни тюркски групи от население (Мошков, Покровская, 
Бигаев, Губогло и др.). Това гледище е много разпространено и сред някои българските 
изследователи. Така например, Стр. Димитров обвързва генезиса на гагаузите с прабъл-
гарите, узи, кумани и други тюркоезични съставки, влели се в български народ. На сходни 
позиции застават Е. Сачев (1984, 185-187) и Ив. Градешлиев (1987, 46-54; 1993). Робев дори 
откроява в генезиса на гагаузите български пласт и два допълнителни тюркски пласта: 1) 
волжско-българско влияние (от северокаспийско крайбрежие, заедно с огузо-селджукско-
то влияние; 2) по-късно хунобългарско етнично и езиково ядро, включило в своя състав 
кумани, печенези и узи, създавайки условия за приближаване на говора на гагаузите до 
огузките езици (Робев, 36-37). 

Третата група хипотези свързва гагаузите с турците-селджуци, минали от Анадола в 
Тракия и асимилирани от местното християнско население  (Виттек и Карпат 1994). 

Четвъртата група хипотезите свързват гагаузите с нетюркски етнични образувания 
(гърци, албанци, македонци, дори италианци) и са твърде необосновани фактологически 
(Jorga,  цит. по Губогло 1967 a: 4-10; 1967 b: 159). 

Сигурни дани за гагаузите имаме от по-късния период, когато те населяват трите об-
ласти на българската етническа територия - Мизия, Тракия и Македония и там са ерлийско-
то (т.е. местно, дошло отдавна) население (Стаменова 2000, 5-25). По време на руско-тур-
ските войни ( кр. XVIII – ср. XIX вв.) голямата част от това гагаузко население се изселва в 
Бесарабия. Компактното им разселване там е зарегистрирано в днешна Молдова (Чадър-
ски, Комратски, Тараклийски, Вулканещки, и Бесарабски район), а също и в днешната Оде-
ска област (Болградски, Ренийски, Килийски и Измаилски райони) и Запорожска области 
на Република Украйна. По време на Столипинската реформа в началото на ХХ столетие ня-
колко хиляди души бесарабските гагаузи се преместват в кавказките републики Северна 
Осетия и Кабардино- Балкария (като селища Моздок и Малгобек). По времето на бившия 
Съветски Съюз неголяма част от гагаузите се преселват и в други негови републики (Ка-
захстан, Узбекистан), а също и в Сибирия (Macriş 1999, 4). Смята се, че в най-ново време те 
наброяват общо около 200 хиляди души (cpв. Брук 1981, 255). И днес по-голямата част на 
гагаузите преселници от Североизточна България живеят предимно в Южната Молдова и в 
Украйна (съответно 153 000 и 35 000 души - срв. Гайдаржи 1992, 9). В рамките на бившия Съ-
ветски Cъюз броят им в Молдова е достигал 153 458 (или 77.6%), и около 32 000 (или 16.2%) 
в Украйна (Губогло и др.1993, 48), и общо 12 332 (или 6.2 %) в другите съюзни републики (Ка-
ранастас-Радова 2001, 113-118) като Казахстан (Семипалатинска област) и Узбекистан (Таш-
кент) (Аманжолов 1960, 258-265). Заслужава да се отбележи, че преселените от Бесарабия 
през 1908-1910 години гагаузи в Казахстан и Средна Азия се самоназовават “булгар” (бъл-
гари), запазвайки официалното закрепено за тях наименование без да владеят български 
и говорейки гагаузки (Умаров, 61). Освен това около 2500 гагаузи населяват днес Румънска 
Добруджа (Мacriş, 2004,6), а по данни на БАН 2786 гагаузи живеят в България (Гайдаржи 
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1992, 9). По някои от неофициални данни обаче броят на гагаузите в България достига от 
40 000 души (Стаменова, 5) от които 10 000 във Североизточна България и 5000 в Западна 
България до градове Кюстендил, Ботевград (Macriş 1999, пак там). Освен това около 10 000 
гагаузи живеят в Турция, по-специално в няколко селища близо до Одрин (Едирне) (Брук 
1981, 255). Има и гагаузите, преселници от Източна Тракия в Гърция и Македония (Младе-
нов 1938).

Политико-исторически причини обуславят не само различното самосъзнание на днешните 
гагаузи в отделните места на разселването им, но и влияят върху езика и наречията, които те 
говорят.

В Русия те са изгубват езика си и се асимилират в рускоезичната среда (Гайдаржи 
1991,15).

 Исконното присътствие на гагаузите в източно-българските ареали на българската ет-
нична територия според някои учени обяснява формирането на езика им върху прабългар-
ски елементи с по-късни номадски тюркски влияния и последвало селджушко наслояване 
в османския период (Боев, Градешлиев 1993, Робев 1988, и др.). Гърченето на гагаузите 
по Черноморието в миналото и днес е оставило следи и в самосъзнанието им, и в техните 
лични кръщелни имена (Тонев 1993, 32-45). 

В Румъния преди втора световна война, окупацията и асимилационата политика спря-
мо гагаузите се схваща като опасност за турцизиране на гагаузите чрез откриването на 
турски училища (Стаменова, 13). 

В Молдова гагаузите образуват обособена етносоциалната общност със свой специфи-
чен език и национално самосъзнание. Там най-добре се е запазило и говорене на гагаузки, 
именно защото гагаузите в Република Молдова притежават своето собственно национал-
но самосъзнание. Първите публикации за гагаузите, и по-специално за техния език и етно-
генезис, се появяват в края на ХIХ и в началото на ХХ век (Мошков 1900-1904). От тях става 
ясно, че до началото на ХХ век гагаузкият език съществува само под формата на устни 
наречия. Едва по-късно образци на гагаузкия език и черковна литература са фиксирани 
и предадени с румънската азбука или с руската кирилица в Бесарабия (срв. Ciachir 1934, 
1938), а някои гагаузки фолклорни текстове са записани с българската кирилица в България 
(Манов 1938). Едва от края на петдесетте години (на ХХ век) гагаузкият получава статута на 
писмен език. Като такъв той е познат най-вече сред гагаузите в Молдова. С въвеждането 
на гагаузката писменост върху кирилицата в 1957 година започва процесът на формира-
нето на книжовен език (Покровская 1997, 43). Публикува се първият вестник на гагаузки. 
Издават се също така учебници за училищата, където гагаузки започва да преподава като 
отделен предмет от 1957 до 1961 година в Бесарабия (Покровская 1964, 8). Но през 1961 
година преподаването на гагаузкия език се прекъсна и до 1989 година в културния процес 
на развоя на гагаузката култура настъпва застой. Едва през деветдесетте години на ХХ век, 
след разпадането на бившия Съветски Съюз, започва възраждане на образователната и 
културно-националната дейност между гагаузите в Бесарабия. Своеобразен подтик в това 
отношение е получаването на статут на Автономия на Гагаузия ( в границите на Република 
Молдова) и откриването на Комратския университет през 1991 година.

Итака, разселването, миграционните процеси на гагаузите по различните региони на 
Балканите и в Северното Причерноморие и влиянието на различни интереси и идеологии 
върху съзнанието им е породило разликите в художествената им култура и отношение към 
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  нея. Ако говорим за общото между двете големи общности гагаузи в България и Бесара-
бия, трябва да отбележим, че въпреки различията, приликите както в говоримия език, така 
и в религията (източноправославна) и в елементите на фолклорната им култура (двуезичи-
ето на народната лирика са факт.

 Както вече имахме случай да отбележим, всички тези проблеми, макар и твърде ин-
тересни, излизат извън обсега на настоящата работа, на която предмет е проучването на 
поетичният жанр маане, осъзнат от всички гагаузи като особена разновидност на народна-
та поезия. 

Целта на настоящия труд е да се направи пълно описание и анализ на кратките песни 
маане – типичния жанр на гагаузкия фолклор и да се определя специфичните черти на 
песните. Тук трябва да отбележим, че изследването на маанетата на гагаузите не може да 
бъде осъществено извън фолклорната им култура. Гагаузките песни са част от контекста 
на художествена практика на народа и отразяват традициите, мирогледа, етиката и езика 
на гагаузите. По- надолу ще представим накратко историята на проучването на фолклорна-
та култура у гагаузите. Проучването на фолклора и неговите жанрове е още един извор за 
изясняването на етногенезиса и произхода на етноса.

Ще пристъпим непосредствено към изясняването на етимологията на думата “маане”.
Според Т. Ковалски думата «мани» е производна от арабската дума “ ма’ на” [смисъл], но 

е претърпяла фонетични промени в турка езикова среда (Линин 1926, 150; Boratav 1942, 18). 
Същата семантика и етимология на думата откриваме в Русско-персийския речник: “смисъл” 
м. 1 ма’ ni, ма’ на (Восканян 1968, 646). Въпреки твърде широката популярност на думата, тя 
няма етимологично обяснение на тюрска езикова почва. Тюркските речници отбелязват, че 
“мани” е производна от арабската “ма’на” (Оkyanus 1982, 6; Islam Ansıklopedisi 1940, 285-287).

Някои турски лингвисти свързат думата «мани» с лексема, обозначаваща притежателя 
на мани – “тюркмани” – “ мани” на тюрките”. Учените съотнасят произхода на песенните 
жанрове и термините им с етнонимите като Türk (което, според тях, се е развило съобраз-
но закона за синхармонизма в Türkü при турците; Türkmani при тюркмените), Varsaği от 
племето на варсак (Niyazi Eset 1944, 9). Според привържениците на тази теория, маni на-
пълно се покрива с края на фонетичното съчетание, образувано от türk + man + i . При това 
учените не достигат до едино мнение относно значението на морфемата “man”. Според 
някои то е “човек, род, клан” (Dizdaroglu 1969, 51, 85), според другите е определен вид тур-
кменска народна песен с оригинална мелодия, известна на анадолските турци като mani 
(Çankırlı 1969). В монографията, посветена на турските фолклорни жанрове Х. Диздароглу 
се позовава на най-разпространените теории за етимологията на термина маане и негови-
те значения като посочва, че думата досега е тълкувана погрешно или неточно (Dizdaroglu 
1969 a: 185). Според него някои от тези теории твърдят, че mani или maani е неримувана 
песенна форма без смисъл (Dizdaroglu 1969 b: 51). Другите се придържат към мнението, 
че това е поетичен жанр – “едно римувано съждение, започващо с междуметия като “Аh, 
vah!”, изпълнявани като една песен, евентуално с безсмислено начало, taksim” ( от tur. без-
смислица – Л.Я.) (вж. Dizdaroglu 1969 b, пак там).

Любопитно е да се разгледат като допълнителен извор към етимологията на термина 
речниковите статии за него. В българския речник на Дювернуа маане е определено катo 
“Мане, мани - песнь, поэзия… турецкая мелодия: Можете ли вие да определите математи-
чески различието между бетховенската музика и турското мане?” (Дювернуа 1889, 1170). 
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Ето какви значения намираме в другите български речници: “Мани, с ж. мн. - Песни, които 
пеят в Kюстендил на обичая мартифа” (Чолаков 1872, 935); “Мане , с ср. Тур. - песен; ария, 
мелодия.” (Геров 1977, 49). “Mаане (мeлодия), ч. VII. Игри, свирни, забави” (Георгиев 1986, 
III 592, 649). В българските речници съществуват и много опити “мани” да се обясни не от-
към езиковата си етимология, а от литературна му страна, и на жанровата му принадлеж-
ност: “Мане диал. остар. песен” От звуков вариант на тур. Мani1 вид народна песен. Срв. 
Мане, мани; маане източна музикална композиция - провлечена мелодия с много извивки 
(Радов 1855), песен с любовно и тъжно съдържание (Георгиев 1986, 595). Мане или маане 
(тур.) ориенталска мелодия, песен обикновено монотонна (Данчoв 1992, т.2, 921).

В турско-руските речници също има речникови статии за думата mana “Имаща смисъл, 
значение, осмислен; значителен, многозначителен, безсмислен, абсурден свадлив, неразу-
мен, празен; народна песен от типа на частушката” или на думата manici – “съчинител на 
мани” (Магазаник 1948, 393). По-стегнато е дадена речниковата статия в речника на кой 
Баскаков. Там е фиксирано следното значение на думата: “пречещ, препятстващ; пречка, 
преграда; мани/ народна песен от типа на частушката” (Баскаков 1977, 603). По същия на-
чин са построени словарни статии в Гагаузко-Руско-Молдавския Речник, според който ду-
мата маана означава (ГРМС 1973, 321): “смисъл, значение, същност: Маанасънъ аннатмаа 
[обяснявам смисъла на нещо]; порок, недостатък дефект: маана булмаа [намирам недос-
татък, заяждам се за нещо]; повод, причина: къръклъън маанасънъ булмаа [установявам, 
определям причината на редата]; в значение на служебно име - че, като че, сякаш, уж, че: 
маана гезинмaа [като чели на разходка], маана уйумаа [преструвам се че спя].

От представените тълкувания на маане е видно, че неговата етимологията е неизясне-
на. Цитираните извори се допълват един друг и ни дават повод да говорим за полисеман-
тичността на думата. “Идея, смисъл” ca онези общи значения на думата, обединяващо на-
чало за различните трактовки на лексемата маане. Заслужава да се отбележат и опитите 
за жанрова классификация на термина в езиците, в които той се използва като такъв. В 
тази работа обаче, с оглед на основната ни задача, ще имаме предвид опитите за речни-
ково тълкувание на думата като название на определен жанр, но ще се основаваме преди 
всичко на схващанията на нашите информатори за това какво представлява той. Според 
тях Mааne o ufak bir türkü gibi [ Мането е като малка (кратка) песен]. С други думи, нашите 
информатори определят експлицитно маанетата като близки до друг един жанр - türkü 
[песен] и като отличаващи се със своята краткост.2 По-нататък в работата, анализирайки 
корпуса от записаните от нас и от други изследователи образци на този жанр, ще се поста-
раем да откроим и други негови отличителни характеристики, към които изпълнителите 
и слушателите им в гагаузка среда определено се придържат, но не назовават излишно. 
Тук трябва да уточним начин на употребата на термина маане в настоящата разработка. 
Въпреки че четиристишната форма на тюркските народни стихове са признати за искон-
ните за фолклора на тюркоезичните етноси (вж. Линин 1926), ние сме се постараяли да 
употребяваме маане наред с термините припевки или четиристишие само като приложе-
ние, приравнявайки и трите понятия доста условно. За четиристишията можем да говорим 
само при записване на маанетата на хартия. При изпълняването им устно като фолклорен 

1 Ако в турския език този род песен придоби написанието mani, то в гагаузкия език ние графично предаваме 
дължината на първата сричка с допълнително а – маане – Л.Я.
2 Баурчулу, Л. Терена 1994 с. Българево, Добричка област, България
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  образец, доста трудно да се прокара граница между строфите. Освен това, четиристиши-
ята като термин се отнасят и до хайку вид на японската поезия, както и до другите форми 
на световната верификация. Не можем да приравним маанетата до българските припевки 
или руските частушки, въпреки типологическа асоциация с едните и другите, поради спе-
цифичността на тези форми. 

Въпросът за обособяването на маанетата не е окончателно решен, но учените са еди-
нодушни, че те възникват на тюркска почва. Разпространени са на изток и на запад при на-
роди без оглед на техния произход и език. Известно е, че “… е трудно да бъдат разделени 
с китайска стена континентите Европа и Азия и народите от двете страни на формалната 
граница между тях” (Боев 1990, 7). Типологическите съответствия на припевките-маане 
срещаме в райони на света, представляващи съвсем отделни културно-исторически аре-
али. Това не означава, че е задължително да правим съпоставки с тях, но това е наложи-
телно в случаите, в които приликите са резултат от някакви преки или косвени контакти 
(Флоренский 1989, 166-169).  

Липсата на достатъчно специални проучвания върху гагаузките народни четиристиши-
ята-маанета изисква използване като методологическа база на някои от фундаменталните 
трудове в областта на тюркското и източно стихосложение. Във връзка с това ще се спрем 
накратко върху исторята на битуването, събирането, и изучаването на аналогични жанро-
ве при тюрките.

Сред най-изтъкнатите ориенталисти, които са разглеждали посочения проблем са Е. 
Корш, В. Гордлевский, Т. Ковальский, В. Жирмунский. И. Стеблева, М. Хамраев и други.

Един от най-известни специалисти по сравнително-историческо езикознание, академик 
Е. Ф. Корш в работа си върху ритмическия строеж на тюркския стих забелязва, че четирис-
тишията от седмосричен размер (маанета - Л.Я.) са известни на “… почти всички турски 
племена” (Корш 1909, 140-142). Проучвайки структурата на тюркския народен стих, Kорш 
отбелязва, че “ Като най-древна поетична форма на тюркоезичните народи се явява сед-
мосричният размер със цезура след четвъртата сричка” (Корш, 144). Сравнявайки подоб-
ни форми у алтайските племена, Корш подчертава доминираща роля на четиристишията 
(Корш, 146). Изследователят е сигурен за типологическото родство на алтайския стих с по-
етически форми на “южните турци”, при които “… въпреки персийското влияние, ... древ-
ният седмосричен стих запази своята популярност и до днес. В османската народна поезия 
той се утвърди като мani , което съответства на северо-кавказкия такмак” (Корш, 146). В 
същия труд Корш засяга ритмичния строеж на гагаузките маанета (Корш, 146). В своите 
проучвани върху турския фолклор В. А. Гордлевский отбелязва, че “…чувството на обик-
новения човек … намира определен изход в съчетанието на четири стиха или, по-скоро в 
полустишия. Съвокупността им е известна при османците като “мани” (Гордлевский 1961, 
232). Освен това, Гордлевский изказва мнение за тюркската основа на маанетата, което е 
сходно с това на Корш и подчертава тяхната архаичност и основополагаща роля за турска-
та песена лирика (Горлевский, 230). В труда си, посветен на формалния анализ на турската 
народна поезия, Т. Ковалский подробно разглежда седмосричните песни. Схващанията му 
по въпросите за “праформата” и архаичността им се доближават до мненията на горепо-
сочените учени. Ковалский, като Корш, разглежда гагаузките маанета в контекста на тюрк-
ските фолклорни форми. Работа му е положила началото на съвременното научно проуч-
ване на четиристишията в тюркския фолклор (Кowalskii, 1921). 
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Академик В. Жирмунский, в труда си, посветен на теорията на тюркската народна вер-
сификация, посочва универсалния характер на четиристишията, “… в сравнително-типоло-
гичната и генетичната перспектива това е най-древният жанр на любовната лирика каквато 
и да е тя” (Жирмунский 1972, 652). Все пак, тук искаме да вметнем, че архаичността на чети-
ристишията е отбелязана от редица изследватели, но връзката на този жанр с най-древна 
тюркска писменост е все още предмет на дебатите. Според И. Стеблева, за праобразци на 
тюркските четиристишията са смятат древните надписи от орхоно-енисейската култура, 
датирани около VI-VIII век (Стеблева 1965, 23). Изследователката смята, че “…трите типа 
на тюркския седмосричник напълно намират своето отражение в древнотюркските над-
писи. Ритмическата организация на орхоно-енисейските текстове се доближава до рит-
миката на поезията на съвременните тюрки от Алтай, Южна Сибир, Поволжието, Средна 
и Мала Азия” (Стеблева 1970, 202). Авторката илюстрира своето гледище с надписите от 
паметника на “ Тоньюкук и Кюлтегин” в които, според нея, са били използвани четиристи-
шия - фрагменти от народна песен:

Kalınizkaju fiğnemez   Ние нахлухме при тях като порой
Kanalar uza çeğtymyz,   Ние се вмъкнахме в градовете им.
Furhan awın jyqtymyz,   Ние разтурихме храмовете им.
Burhan uza syctymyz.   Ние осквернихме идолите им.

(Стеблева 1965, 60).

Стеблева се придържа към теорията на Корш, но Ковалский смята тезите за остатъци 
на седмосричника в орхоно-енисейските писмена за случайни, недостатъчни и може би 
изкуственно привнесени от изследователите (Коwalskii, цит. по Линин 1926, 194). Турските 
учени смятат, че в орхонските надписи е съхранена най-древната форма на турския стих 
(Köprülü 1981, 273) според нашето мнение, не може да не се отбележи близостта на струк-
турата на тези археологически находки и на съвременния фолклор.

Други учени смятат, че четиристишните песни произлизат от обредни произведения. 
Традицията на поетическите гадателни текстове е била необичайно развита и устойчива 
при тюрките. През миналия век, жените в Турция имали специални песнопойки с мani, по 
които гадаели за предстоящи сватби или други важни събития (Смирнов 1891, 400). За пър-
вообразец на четиристишията-гадания е призната “Книга за гадане”, паметник от VIII - на-
чалото на IX в. (Стеблева 1970,). Mанихейските текстове от Източен Туркестан са друг па-
метник на древнотюркската писменост от предислямския период (Стеблева 1982, 199-200). 
Един голям химн на манихейците съдържа 120 четиристишия от религиозен характер. Те 
са на староуйгурски, с крайна рима. Датирани са като по-късни от орхонските паметници 
(Стеблева 1965, 202).

С приемането през   век на исляма от голямата част от тюрките започва забележимо 
да се отдалечават от древнотюркската поетична традиция. Това се дължи на попадането 
им под силното влияние на арабско-персийската културна традиция. И през този период 
обаче някои от творбите съдържат известен брой четиристишия. Според учените “Кутад-
гу Билиг [Науката да Бъдеш Щастлив]” на Юнус Баласагунски … е първото съчинение на 
тюркската литература с арабо-персийската метрика. То съдържа повече от 200 четиристи-
шия. Творение на Махмуд-ал-Кашгари Дивону лугат-ит Тюрк [Събрание на Тюркски думи] 
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  от края на XI век също включва голям брой народните четиристишия като илюстрациите 
към тюркските лексеми (İnönü 1941; Atalay 1941; Дивону...1960, 122):

Yağmur yagıp saçıldı,   Дъжд заваля, разпиля се,
Türlüg cıcek suculdu,   Показаха различни цветя,
Yıncu kabı açıldı,    Разтвори се черупката на  бисера,
Cından yıpar yuğruşur.   От сандаловото дърво се разнесе благоухание.  

(İnönü 1941 cılt 2).

Като се вземе предвид писмена регистрация на четиристишията от паметниците от VI - 
VIII векове, можем да предположим, че устното битуване на песните от този вид е от още 
по-ранно. Следователно, тюрките познават този вид четиристишия от повече от 1400 го-
дини. Турската фолклористика продължава традициите основоположени от европейските 
ориенталисти в областта на народната верификация. Теоретик на турския поетичен фолк-
лор Есет Ниязи остави забележително наследство трудове върху четиристишията- mani 
(Niyazi 1944; 1946).

По-късно турската фолклористика се обогaтява с нови разработки в тази област. Ще си 
позволим да ги групираме по следния начин: 1. Теренните текстове, обработени за сбирки 
на народните умотворения и фолклористични антологии; (Niyazi 1946 14,19, 24-25); 2. Спра-
вочни материали за маанета в енциклопедическите и библиографсkите извори; (Niyazi 
1944, 9, 21; Gülensoy 1981, 76, 101-102, 106-111, 113, 116, 118-119, 121-124); 3. Академични статии 
и монографии по проблемите на турските маанета; (Dizdaroglu 1968, 216; Elçin Şükrü 1981 и 
др.); 4. Изследвания и разработки върху маанета на турците и тюрките извън съвременни-
те граници на Турция: (Djaferoğlu 1941, 39-49; Gözaydın 1989, 7, 17-21 и др.).

В продължение на осем десетилетия на проучване турските фолклористите са натрупа-
ли огромно количество  материали. Голямата част от тях представлява текстови сбирки, и 
много малка част обаче е подложена на научен анализ (Djaferoğlu 1941). Разбира се, това не 
намалява стойността на наследството, оставено ни от туркските фолклористи, съумели да 
създадат традиция и преемственност в проучването на този жанр. Всичко това има голяма 
методологична стойност, и е изключително полезно за фолклористите, които се занимават 
с тюркското народно творчество.

За разлика от турската фолклористична наука, характеризираща се с широк обхват на 
изследвания върху жанра mani по отношение към аналогичните жанрове в други тюркое-
зични литератури, в гагаузките научни среди не ca съществуват традиции и ранни теорети-
чески постулати за проучването им. Повечето материали ca оставени в суров вид и очакват 
реда си да бъдат изследвани. На този фон изпъкват отделни фундаментални трудовевърху 
тюркски народен стих, с комплексен подход и теоретична насоченост. 

Основни са разработките на тюркското стихосложение от тюркските изследватели от 
советска епоха. За най-ценни по тази проблематика смятаме работи на М. Хамраев (1963, 
1966, 1969) и З. Ахметов (1964, 1970). Хамраев е направил задълбочен теоретичен анализ 
на узбекската стихова метрика, и е обобщил приносите си във връзка с общотюркските 
стихови норми (Хамраев 1966). З. Ахметов е провел проучвания върху казашката народна 
поетика, идентифицирайки генезиса на стихотворните форми и образци, както и техните 
елементи (строфите, римите, ударенията); той е определил взаимовлиянието на западно-
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европейски и казашки версификационни системи, а е и разглеждал също и народопоетич-
ните и литературните строфи.

По-кратки и по-съществени за нашата проблематика са предговорите и критическите 
обзори във фолклорните сбирки от маанетата, написани от азербайджанските и кримско-
татарските фолклористи (Фазъл 1975, Мемедова 1977). На въпроса на музикалния и пое-
тически строеж, на функционалността и други особенности на чувашските народни песни 
от седмосричен размер такмак са посветени редица монографии (Осипов 1985, Родионов 
и Кондратьев 1990). Това са най фундаменталните разработки в областта на азиатските 
тюркски поетики. Те служат за ориентир и методологическата основа за проучване на га-
гаузкото народно стихосложение.

Първите проучвания върху собственно гагаузка народна лирика датират отпреди цяло 
столетие. Според техният първи проучвател - руският етнограф В. Мошков: “между своите 
песни гагаузите различават: 1) къси четиристишия - маани и 2) дълги песни “Тюркю”, “Маане-
тата” се състоят обикновено от две части: в първите два стиха, както и при другите народи 
от тюркската раса, се избира някое от явленията на природата от рода на летяща птица, 
плуваща лебед и т.н., а във втората част (трети и четвърти стих) се изгражда неговият поети-
чен паралел, което тук е само идеал … а, затова между мнозина събрани от мен маане има 
такива, в които твърде трудно е да се намери паралела (между двете половинки на песента), 
а в някои такава успоредност липса съвсем; и двете части на песента са свързани помежду 
си по чист външен признак - размерът на стиха и римата» (Мошков 1904, 73-74). Значителен 
е приносът на Мошков и за запазване и осмисляне на културното наследство на гагаузите, а 
също и на техните песни маанета (Мошков 1904, 77-79). Той събира и анализира образци от 
фолклора в гагаузките села в Бесарабия в края на ХІХ век. Текстовете на песните, които той 
публикува, са придружени и с ноти. Събраното от В. Мошков десетилетия напред е единстве-
ната по рода си сбирка на гагаузкото народно творчество. Днес обаче нейната стойност не 
е еднозначна. След В. Мошков наблюдаваме дълъг период на застой в изследването на гага-
узките маанета. Все пак, през тридесетте годинина на ХХ век в България се появява трудът 
на Ат. Манов за етногенеза на гагаузите. Той съдържа и двайсетина маанета с нотни записи и 
паспортизация, но без научен анализ и коментар (Манов 1938, 166-169). 

Половин век след Мошков науката отново се занимава с анализа на жанра маане: вни-
мание му обръща тюркологът Л. Покровская (1953). По времето на експедициите си в га-
гаузките селища в Бесарабия (1948-1951) тя събира значителен брой песните, в резултат на 
което написва дисертационен труд с 97 песни türkü и 87 мaанета (Покровская 1952, 174-181). 
В дисертацията си, а също и в труда за песенното творчество на гагаузите (Покровская 
1966a; b 54-58), тя разшири проучванията върху гагаузките маанета, изследвайки гагаузкия 
фолклор в балканистически аспект (Покровская, Чернышова 1989, 7-9). Покровская допъл-
ва описанието на жанра маане, дадено от Мошков, с нови детайли и развива структурното 
описание на маането като: “ четиристишия от рода на частушка, обикновено от седмосри-
чен размер, изпълнявани на различни мелодии. Всички гагаузки маанета, безспорно, се 
отнасят към лириката. Много от тях са изградени въз основа на паралелизма. Най-разпрос-
транената им форма е седмосричник обикновено със цезура на две части (3+4 или 4+3)…” 
(Покровская 1953, 5). 

От шестдесетте години на ХХ в. насам, паралелно с проучванията на Покровская, се по-
явяват и други събирачи и издатели на гагаузки маанета. Вл. Зайянчковски издава в сбирка 
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  от гагаузки фолклор 426 маанeта на гагаузите от Североизточна България (Zajаczkowskii 
1966, 41-46). По същото време в Кишинев се публикуват две сбирки от фолклорните творби 
на гагаузите (с 54 и 21 маанета ), адресирани за широка читателска аудитория (Танасоглу 
1959, 66-69; Бабоглу 1969, 88-94 ). Паралелно с това се събира и фолклор от гагаузите от 
Казахстан (Аманжолов 1964, 258-265) и Средна Азия. Той става предмет на внимание на 
тюркологични проучвания (Умаров, Данилов, Бигаев 1960, 60-65). Отделни статии през 
този период включват образци на маанета като илюстрации на диалектните особенности 
на езика на преселниците (Аманжолов 1960, 156).

 През осемдесетте и деветдесетте години а миналото столетие се пробужда нано-
во интерес към гагаузкия фолклор. Публикуват се нови сбирки и научни статии (Güngör, 
Argunşah 1991, 153-173; Гюльмамедова 1991, 5). Сбирка от гагаузката лирика с нотни записи 
и с плоча към тях е уникална от рода си публикация през това време (Покровская 1980). 
Същевременно, проучванията на фолклора на гагаузите навлизат в етапа на жанрова дифе-
ренциация и за разлика от антологичните публикации от по-ранните години, се анализират 
отделни жанрови форми като лирични песни türkü, маане (Покровская, Чернышова 1989) 
и балади (Дурбайло 1990). Особенно забележими на този фон са работите от етномузико-
ведски характер (Колса 1981, 89-90; 1983). Гагаузкият композитор М. Колса разви народна-
та традиция, адаптирайки народна лирика, и по-специално, маанетата за хоровото изпъл-
нение и като инструментални аранжировки на фолклорните маанета за млади музиканти 
(Колса 1982, 121-124). До дълбока музиковедска интерпретация на маанетата като и на дру-
гите лирични жанрове (türkü и баладите), освен в работите на Покровская или в трудовете 
с нейно участие (Покровская, Чернышова посоч. раб.) не се достигна. Първата фолклорна 
сбирка на поезия, преведена на молдавски език видя свят в 1981 (Бабоглу 1981). След сбир-
ката гагаузките народни приказки излизат в антологичното с преводите на руски (1988), и 
отделно издание на гагаузки и украински езици (Оглан хем мари- kыз 1990; Бабогло 1991). 
Като публикации на специфичния жанр балада, изпъкват малката сбирка на гагаузки от М. 
Дурбайло (Дурбайло, вж. посоч. раб.) и по-рано излязлата отделна книжка за гагаузката 
балада наред с други фолклорни варианти (български, молдавски и руски, озаглавена Ду-
найская Баллада [Дунавска балада] (1988).

В края на XX век се появяват теоретически разработки върху епически жанр дастан 
(Чимпоеш 1997), втората антология на преведените на руски гагаузки приказки (Чеботарь 
1998), дисертация за гагаузката народна митология (Сырф 2001), отделни статии върху га-
гаузката литература (Топал 1973, 1978; Чеботарь 1988, 1989 ), така и за маанета (Курогло 
1999, 86-91). Дисертацията на Т. Арнаут, посветена на жанровите взаимодействия на гага-
узките маанетата с подобните образци на азербайджанския и турския фолклор (Arnaut, 
1999).

В началото на това столетие се появяват трудове върху комплексно изследване на де-
мографската култура на гагаузите (Радова-Каранастас, 2001), родови термини с привли-
чане на фолклорен материал (Шабашов 2002), и гагаузки народен календар (Квилинкова 
2002); сбирките на обредните и битовите песни türkü (Çimpoeş 2001; Kvilinkova 2003), мно-
гобройните издания на авторските поетически произведения с опити за авторските маане-
та (Аrnaut 1997; Лаалелар 2001). 

Пробуждането на интереса към фолклора в Молдова и Украйна по време съвпада с 
този в България. През 60-80 те години на миналото столетие редица дипломните рабо-
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ти и статии на студенти-тюрколозите и лингвисти са посветени на проблеми на песенния 
фолклор, етнографията, говорите на езика на гагаузите в България (Коларова 1980; Сачев 
1984 185-197, Ставрева 1986, Градешлиев 1987, 46-53, Тодорова 1987, 177-186). В работа на Е. 
Ставрева голям дял от народните текстове съставляват маанe (71 стиха). Тя обръща внима-
ние на идейното им съдържание, функционалност, език.

По време на 30-те години, и особенно през 90-те интересът към етногенеза и култура 
на гагаузите расте и от страна на учени в Турция. Монографии и статиите им, обаче, са 
имат по-общ, компилационен характер, с цел да запознаят тюркоезичния свят и читател 
с гагаузите (Zevrak 1939, 71-72; Güngör, Argunşah посоч. раб.). Тези работи обаче само раз-
ширяват библиографската информираност по отношение на гагаузкия фолклор и едновре-
менно откриват възможности за междужанровия анализ и сравнения на гагаузките песни 
с тюркските.

В Румъния се преиздават фолклорните сбирки от Михаил Губогло (Курогло 1999, 16-23) 
и излизат теоретични работи върху езиково-историческото и етнокултурното наследство 
на гагаузите на Балканите (Маcriş 2003, 2004).

С други думи, докато в периода от началото на ХХ век до 1938 год предимно се натруп-
ва теренен материал и се изгражда първоначалната жанрова классификация, между 1952 и 
1966 във връзка със засилените опити за комплексно изучаване на гагаузкия песенен фолк-
лор се стига до по-детайлна жанрова диференциация и классификация на маанетата, вклю-
чително на музикалната им страна, а от 1980 година насам наблюдаваме всички признаци 
на една по-зряла традиция в събирането и научната им интерпретация. Гагаузкият фолклор 
се проучва в различна степен от мнозина тюрколозите от балканските и славяноезичните 
държави като: Молдова, Румъния, Турция, България, Русия, Украйна и Полша).

Събирането на материала неговият анализ и осмисляне са етапите на научното из-
следване. Правилно събран и предаден с научна транскрипция, фолклорният материал 
изгражда солидна база, съобразена с изисканията и подсигуряваща произлизащите от 
изследването изводи за неговата автентичност. Ако за някоя научна интерпретация е ва-
жна предимно методологията, то за предходния етап събирането и систематизирането на 
материала има извънредно важно значение. Теренната работа предполага предварителна 
подготовка, при която се подбират най-подходящите начини за извличане и регистриране 
на материала, както и начините за контактуване с информаторите. Добрата предварител-
на подготовка гарантира до голяма степен автентичност и изчерпателност на материала.

Публикуваните досега текстове, до които имаме достъп, независимо от някои несъо-
бразени с изискванията на транскрипцията фолклорния материал, приемаме с доверие, 
тъй като те са били подложени на проверката на времето и много от тях са били оценени 
високо от тюрколозите. Като изворов материал включваме и събраните лично от нас маа-
нета. Постарали сме се те да бъдат регистрирани по надлежния научен начин.

Като известно, фолклорът на гагаузите включва песните изпълнявани както на тюркски 
така и на български. В тази билингвистична природа се крие своебразието на народното 
творчество на гагаузите. Ние напълно взимаме предвид билингвистичната природа на га-
гаузкия фолклор, но ще се ограничим нашето изследване само до маанетата, изпълнявани 
само на гагаузки. Бихме могли ареално да представим основните извори, автори и събира-
чи на песните, които използваме в нашата дисертация по следния начин: 1. Маанета извън 
територия на България; 2. Маанета записани от гагаузите в България. От това географско 
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  разделяне на песните ще последва по-детайлна класификация по следните критерии: тема-
тиката и идейно-художественото съдържание на маанета, вариативността, структурно-ри-
мическата организация на текстове и така нататък. 

Първенството на такава класификация принадлежи на В. Мошков (В. Мошков 1904). 
Той предлага разделянето на песните на гагаузите по жанров принцип, засягайки и билинг-
вистичната страна на изпълнителите и песните им 

(Вж. надолу): 1. Гагаузки песни (сс. 1-20); 2. Песните заимствани от турците (сс. 292-297); 
3. Исторически песни (сс. 298-311); 4. Нови песни, съставени по повод на все още паметни 
събития и случки (сс. 312- 403); 5. Песни заимствани от българите (сс. 319- 413); 6. Песни на 
български език с гагаузко произнасяне (c.320)

Л. Покровская (Покровская 1953) се концентрира върху жанрово-тематичната класи-
фикация на фолклор, като разделя всички гагаузки песни на две основни жанрови групи 
(Tюркю и маане) с десет разновидности вътре тях: 1. Собственно Тюрkю - лирически песни; 
2. Епическите песни с различно съдържание; 3. Песни за хайдути; 4. Исторически песни; 5. 
Войнишки песни; 6. Казашки песни; 7. Погребални песни и песни за битови случки; 8. Лири-
чески песни-завещания; 9. Сиромашки песни; 10. Маане

Към това групиране се доближава и класификацията на тюрколозите от Средна Азия 
(Бигаев, Данилов, Умаров 1960, 63), но в нея маанетата се разделят хронологически на 
“дореволюциони и съвременни”.

Вътрешните класификационни диференциации на маанетата в рамките на този жанр 
са почти неизвестни, тъй като досега той е бил разглеждан единствено в контекста на ця-
лостния песенен фолклор на гагаузите или в езиковедски контекст като илюстрации към 
лингвистически наблюдения върху синтаксиса или морфологията (Покровская 1964). 

Материалите, събрани от нас, разбира се, са количествено много по-малко от матери-
алите, събрани от немалкото гагаузоведи и тюрколози, работили в предходните периоди 
и в настоящето. Постарали сме се обаче, не само правилно да събираме текстовете на 
маанетата, но и да събираме сведения за тяхнота мелодия и функциониране. Маанета на 
гагаузи, живеещи извън територията на България, записахме по време на три фолклор-
но-етнографски експедиции (през есента и лятото на 1990, 1992, 1994 години) в селища и 
градове на Молдова и Украйна (вж. Приложение - Л.Я.). Маанета в България сме записвали 
в град Варна, квартал Виница и по време на трите ни посещения в сeло Българево и град 
Каварна (през 1993, 1994, 1995 години). Следва специално да отбележим, че посетихме гр. 
Каварна през април, 1994 година в рамките на участието ни в студентска фолклористич-
на експедиция, организирана от Софийския Университет. По време на изброените по-горе 
теренни проучвания записахме и данни от по-общ характер за бита и фолклора на гагауз-
ките жители. Възраст на преоблпдпващ брой информаторите ни се е варирал от 55 до 85 
години. Избрахме предимно възрастни хора: жени и мъже, прочути в местността си като 
разказвачи или певци (изпълнители).

По време на изпълнение на задачи, свързани с аспирантските ни задължения, също 
така проучихме и редица интересуващи ни издания в следните библиотеки: Държавната 
библиотека и Библиотеката на Академия на науките на Молдова в гр. Кишинев, Публич-
ната Библиотека на Салтыков-Щедрин (Санкт- Петербург, Русия), Народната библиотека-
та и Библиотеката на БАН в гр. София, Библиотеката на Boğazıçi Üniversitesi (Истанбул, 
Турция).
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Въпреки широкото географско разпространение на гагаузите, изследванията и изво-
рите върху гагаузкия фолклор са немногобройни. Те са често от общ характер с липса на 
дълбок анализ на отделните жанрове, с надделяване на теренния материал, а и научната 
му интерпретация е ограничена. Въпреки това проучените от нас публикации изобилстваха 
със ценен материал, само малка част от който до този момент е влязла в активно научно 
обръщение. Тук следва да отбележим и редица сбирки, съдържащи маанета: Буджактан 
сеслар[Гласове от Буджака], Гагауз фолклору [Гагаузки фолклор], Трандафирий драгостей 
[Розите на любовта], и Баллада туркулери [Баладни песни], макар че в много от тези сбир-
ки на маанетата е отделена доста скромна роля. Съществуват и редица ръкописни сбирки, 
съдържащи маанета. Ние получихме достъп до повечето от тях и в резултат на това из-
ползваме като извори за настоящия текст следните ръкописни сбирки:

Ръкописни събрания на текстовете на маанетата: Покровская, Л. А. Песенное творчест-
во гагаузов. Кандидатска дисертация с 87 маанета (ръкопис, 1952). Туфар, Н.Х. с 63 маанета 
(персонална коллекция); Колца Е.К. с 27 маанета, Дурбайло М.А. с 37 маанета, Економов 
С.И. с 18 маанета, Арнаут Т. К. с 16 маанета, Коврик И.И с 11 маанета, Курогло С.С. със 7 ма-
анета, Вестник Ана Сöзу [Родно слово] с 13 маанета.

Използвали сме също така и другите, вече добили публикации на гагаузки маанета 
(Мошков Наречия на бесарабските гагаузи, Спб. 1904; Манов А. Потеклото на гагаузите, 
техните обичаи и нрави. В 2 ч. – Варна, 1938 с 18 маанета; Zajаczkowskii. Wl. Gagauzkie Teksty 
Folklorystyczne (1960) с 70 маанета; пак неговите Folklor Gagauzow z Bulgarii. Krakow, 1966 
с 426 маанета ; Ставрева Е. Духовна и фолклорна култура на село Българево, Толбухински 
окръг (Дипломна работа Добрич, 1986) с 71 маанета в тях. От изброените по-горе изво-
ри само два съдържат жанрова класификация на гагаузките народни песни (Покровская 
и Мошков). Определена научна стойност съставлява и първ библиографски справочник с 
фолклористични извори в него (Курогло, Гайдаржи, Никогло 1992).

 Фондовете на архива на секцията по гагаузознание на Академия на науките на Репу-
блика Молдова редовно се попълват с нови теренни материали. Задачата по описанието и 
теоретичното осмисляне на това наследство е особено остра днес.

В труда сме използвали и материали любезно предоставени от жителите на с. Българе-
во (Варненско, България) като Е. Ставрева. Обаче, най-голяма част от българските тексто-
ве на маанета сме регистрирали по време на нашите лични експедиции на терена. 

Основните области, в които сме събрали материала за изграждането на нашата теза, 
са в границите на Молдова, Украина, Североизточна България. Извън нашето внимание 
остават отделни диаспори на гагаузите в Северния Кавказ, Запорожска област (Украйна), 
Средна Азия, Казахстан, Сибир (Русия) и Румъния (вж. Macris 1999, 4-5).

Този обхват на проучванията по въпроса ни дава възможност да представим основните 
групи гагаузи, у които битува този жанр.3 Ако за другите жанрове на песенното творчество 
на гагаузите срещаме информация и разяснения на български (Г. Занетов, В. Мошков, Ат. 
Манов, Й. Коларова, Кр. Баев и др.), то за жанра маане досега не сме срещали разработки 
на български език. Горните обстоятелства, както и фактът, че гагаузките песни-маане не са 
достатъчно проучени, и особено нашето убеждение, че те заемат важно място в гагаузкия 
фолклор, ни мотивираха да ги изберем за предмет на нашето особено внимание и нашето 
проучване и научна интерпретация. Като особен жанр на гагаузкия фолклор, изпълняван 

3 имаме предвид Бесарабската и Българската общности гагаузи – Л.Я.
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  на гагаузки или по терминология употребявана в България на турски, маанетата са били 
предмет на събирателска дейност и в известна степен на проучване от страна на гагаузки и 
чужди учени в продължение на едно столетие. 

Темата на това изследване досега не е била предмет на специално и детайлно проучва-
не в българската наука. Както по отношение на жанра маане, така и с огледа на гагаузкия 
фолклор досегашните проучвания могат да бъдат определени като спорадични и непълни. 
Процесът на научната интерпретация на гагаузкия фолклор съставлява начален етап във 
фолклористиката с натрупване на суров материал и преминаване към следващия етап на 
художествен стилистичен и езиков анализ на събраните текстове. Нашето изследване на 
маанетата е изградено върху двата етапа: събирателски и аналитически. Към известното и 
публикуваното досега ние добавяме събрани (и от нас в това число) образци, придружени 
от интерпретация на досега известните гагаузки маанета.

Въпросът за оригиналността на маанетата представлява една от задачите на изследва-
нето, тъй като според някои учени гагаузкият фолклор се смята за привнесен. Тук следва 
отново дебело да подчертаем, че ние не разглеждаме твърде сериозния научен проблем 
за произхода на гагаузите и на техния фолклор изобщо, а се ограничаваме само с изслед-
ване на въпросния жанр във връзка с което по-ангажирано и отговорно бихме могли да 
хвърлим известна светлина върху живота на гагаузите, защото интересуващият ни тук 
жанр по своеобразен начин отразява цялостния бит на тази общност.

Освен това, с оглед на основната ни задача обаче е разглеждането на гагаузките маа-
нета, изключително важно е да подчертаем, че при наличието на множество хипотези за 
произхода и национално самосъзнание на гагаузите, изключително важно е да се потърсят 
паралели между маанетата на гагаузите и подобни жанрове във фолклора на други общ-
ности, с които може да се предполага, че гагаузите са били в контакт или родство. Важно 
е също така да сравним маанетата със съотнасящи се с тях гагаузки фолклорни жанрове, 
при това отчитайки билингвизъма на фолклора на гагаузите и на други етнични общности. 

Друга важна задача за нас да представя маанетата като цялостно явление (по формата 
им и по съдържание) и да очертая границите на тях като самостоятелен фолклорен жанр.

С огледа на казаното дотук смеем да твърдим че избраната тема е научно мотивирана 
и може да бъде обект на научно изследване. За реализиране на основната цел на нашата 
работа смятяме за необходимо да решим следните задачи:

1. Критичен обзор на публикувания досега изворов материал;
2. Преценка на направените досега анализи на гагаузкия песенен фолклор и по-конкрет-

но на лирическия жанр маанe;
3. Типологията на жанра;
4. Цялостен и комплексен анализ на маане като структурна и идейно-художественна 

същност и неговия езиково-стилистичен анализ;
5. Характеристика на функционалната страна на жанра във връзка с народния бит и об-

редния календар заедно с възможностите на музикалното изпълнение и контекст;4

6. Осветляване на възникналия в по-ново време проблем за народните припевки-маа-
не като проява на личното (индивидуално-аматьорско или профессионално-поетическо) 
творчество и взаимовлиянието на двете прояви;

4 От полето на нашето изследване засега изпада танцовият контекст на хороводните маанета. Въпреки това 
осъзнаваме стойността на комплексното проучване на жанра с огледа на словесното, танцовото, драматиче-
ското и изобразителното изкуство.- Л.Я.
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7. Съпоставяне (в по-широкия аспект на народна гагаузка лирика) на маане с аналогич-
ни жанрове при другите народи, с които гагаузите са установявали пряк или косвен кон-
такт;

При решаване на споменатите по-горе задачи ще бъдат засегнати и въпроси от син-
хронен и диахронен характер, отнасящи се до битуването на маанетата, включително и с 
огледа на ареалното разпространение на техните варианти .

Съвременното разпръстнато разселване на гагаузите (от Балканите до Средна Азия Ка-
захстан и Сибир) което се сложило исторически, създава определени трудности при съби-
рането и систематизирането на фолклорният материал.

Като вече отбелязахме, генезисът на гагаузите и на техния фолклор не е предмет на 
настоящото проучване, но отделни страни на жанра маане и неговите изпълнители, имащи 
отношение към въпроса за потеклото на гагаузите, ще бъдат осветлени тук в степен, която 
има своето логично основание. Така например, ако до преди пет-шест години съществува-
ха няколко хипотези или теории за времето и причините за заселването на гагаузите в Бе-
сарабия, то напоследък се утвърди становището че те са се преселили от Балканите. Това 
означава, че съществува действителна връзка между българските и бесарабските гагаузи. 
Въз основа на това ние включваме в разработката маанета и от двата ареала. Не бихме 
искали този наш подход да се възприема от страна на  българските и бесарабските учени 
като провокационен и накърняващ чувствата и самосъзнанието на българските гагаузи. 
Смятаме, че именно премълчаването на общите страни от поведението и духовния живот 
на гагаузите от двата района създава условията за взаимни подозрения. Редно е в този слу-
чай проблемът да бъде представен в строго научен аспект като обясненията на приликите 
и различията в общата характеристика на гагаузите ще оставим на съвестта на учените.

 Проучванията на народните говори и на устното народно творчество, в това число и на 
маанетата, предполагат използването на методически похвати, специфични за тази мате-
рия, както и прилагането на методология, осигуряваща по-пълно научно описание и убеди-
телен анализ на материала, от който да следват логични изводи и заключения, очертаващи 
конкретната специфика. Всичко това е несъмнено необходимо, за да се открие естествено 
и логически мястото на разглеждания вид народно творчество в духовния живот на него-
вите носители.

В настоящото изследване бяха взети предвид два подхода, присътстващи в разра-
ботката на езиков и фолклорен материал. Тук имаме предвид синхронията, която налага 
материалът да бъде представен такъв какъвто е в определен отрезък от времето и диа-
хронията, чрез която синхронно фиксираните факти и явления намират своето обяснение 
в исторически план. Терминът синхрония ние използваме в по-широк смисъл. Така напри-
мер, използуваните от нас песни цитираме във вид, фиксиран от събирачите на гагаузкия 
фолклор в определен момент. Това означава, че ние не ги подлагаме на обработка или на 
някаква корекция, за да не нарушим тяхната автентичност. Прибягваме до диахронията в 
случаите, когато търсим песенните първообразци и когато е възможно да се определи вре-
мето на битуването на текста. По този начин ние получаваме възможността да проследим 
развитието на жанра и да обясним наличието на голям брой варианти. Налага се да при-
бегнем и до сравнения и съпоставяния, които са същността на сравнително-историческия 
и съпоставителния метод. Основанието ни за това е независимо от многобройни теории 
за потеклото на гагаузите. Ние просто приемаме за установено, че разглежданият от нас 
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  жанр се изпълнява на тюркски език и това е нашето основание да приложим сравнителния 
метод. Допълнително методологическо съображение е и фактът, че гагаузкото население 
извън границите на България е разселено на нови територии, при което контактите с не-
тюркоезични народи се оказват фактор на промени и влияния. Това ни дава основание да 
прилагаме и съпоставителния метод. 

 Методиката в конкретния случай ни подпомага в откриването на формални и същност-
ни признаци за правилна преценка на изложеното досега, за систематизация и отчасти за 
класификация на материала, без което работата, и особено материалът, не биха могли да 
получат нагледен и строг вид. 

Отдалечени от времето, когато е започна събирането на гагаузкия фолклорен матери-
ал, ние не можем да предаваме със задна дата методически изисквания към нашите пред-
шественици, но имаме моралното право да преценяваме характера на събрания матери-
ал с оглед на неговата автентичност и точна регистрация. Ако в първите издания липсват 
точни данни за информаторите, за условията, при които е събиран материала, за неговата 
функционална страна, все пак намираме полезната информация за източниците на изпъл-
нявания тогава фолклор. Така например, В. А. Мошков ни уведомява за неща, които про-
иблизително сто години по-късно не бихме могли да знаем. Като посочва извори за заети-
те от турците и българите песни, песни на български език с гагаузко произношение, както и 
нови песни, “…съставени по повод на все още паметни събития и случки ” (Мошков 1904). 

Много от авторите на публикуваните маанета не са си поставяли научни цели и затова 
техните популяризаторски сборници и книги приемаме с известни резерви, без да ги под-
ценяваме (сравни Курогло 1999; Бошков, Курогло 2001). Подобно е нашето отношение и 
към авторските миниатюри, в които ние се стремим да разпознаем най-близките до пър-
вообраза на този жанр и тези, които са по-скоро резултат от лично хрумване и предпочи-
тание. В работата си употребяваме термини, които в отделни страни и научни школи имат 
различно съдържание. Накратко ще се помъчем да представим основните от тях. 

Предметът на нашето изследване е разположен в двете области на филологията - тюрко-
логия и фолклористика. Такава интердисциплинарната тематика изисква вещина и компе-
тентност и в двете области. За фолклористите и специалисти по тюркология маане е жанр 
на фолклора. В съвременната наука съществуват различни определения на този термин 
фолклор. Без проучване на фолклора не е възможно етноложкото познаване. В Германия 
терминът фолклористика се предава с непреводимата дума Volkskunde, синтезираща ет-
нографията, фолклора и други страни на социалните отрасли на науката (Живков, 113). Във 
Франция съвременно етноложко познание се движи от фолклора към етнология с триада: 
фолклор - етнография - етнология (факти, обобщения, теоретична система) (пак там Живков, 
114). Френската етнология образува синтез на фолклористика и социология, на физическа ан-
тропология и социална география…, на музеезнанието и социалната антропология (Живков, 
115). Етнологическият подход за изучаването на фолклорните произведения повече се налага 
днес, защото в него по-лесно могат да се включват и твърде своеобразните явления на съ-
временното народно творчество, докато “…названието фолклор в науката исторически се е 
свързало преди всичко с проявите на традиционното народно творчество” (Динеков 1990,8).

Наред с богатите методологически разработки в българската фолклористика широ-
ко се използват трудове от руските учени: В. Я. Пропп и  Б. Н. Путилов. В техните работи 
се съдържа методологията на сравнително-историческото проучване на устното народно 
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творчество и генетическата връзка на фолклора преди всичко с езика и след това с литера-
турата (Пропп 1976, 24-26; Путилов 1976). В Русия и днес фолклористиката се развива като 
отделна отрасъл на науката и е тълкувана като самостойна културна реалност, …най- вече 
като изкуство (Живков 2000, 111). Според възгледите на руските фолклористи фолклорни-
те творби нямат твърдо установен текст, те се изменят непрекъснато и съществуват само 
във варианти. Основни белези на фолклора са народност, художественост, колективност, 
анонимност, устно предаване, променливост, масово разпространение, специфичност на 
поетиката (Чистов 1986, 20). 

В българската наука през седемдесетте години на ХХ век се разви концепцията за 
фолклора като тип художествена култура, заедно с танцовия, музикалния и изобразител-
ния фолклор (Живков, пак там). Тя положи теоретичната база на етнологията в България. 
В България фолклорът сега най-често се разглежда в досег с етнографията или етнология-
та като синтезни полета на знанието, определящи човешките общности, разгледани през 
призмата на онези плодове на духа, които се зараждат най-напред в общностите и чрез 
общностите - език, митология, религия, обредност, фолклор…( Живков 2000, 8-9 подчер-
таването мое - Л. Я.) Днес битува схващането, че фолклорът не може да се проучава извън 
цялото на всички раздели на съвременната етнология: етнолингвистика, културология, ан-
тропология, етнография и проч. 

По традиция (...) от края на ХIХ век, заложена от Ал. Теодоров-Балан, фолклорът се раз-
глежда и изучава предимно като предписмен етап от развитието на българската литерату-
ра (Калоянов 1991, 170). Въпреки това фолклор е най-пряк извор за младописменната худо-
жественна литература. Поетическите средства, избистрили се във фолклора се доразвиват 
в авторската поезия и проза. Затова в работата си разглеждаме основните словесни изра-
зителните средства в народните маане с оглед на заемките от тях в поетиката на гагаузката 
съвременна професионална литература. Така например, паралелизъми, епитети, реалии, ме-
тафори, обръщения от фолклора на маанетата се използват и в авторската поезия.

С огледа на гореизложените принципи на проучване на фолклорните произведения ние 
боравихме както със схващания, утвърдили се в българската фолклористика, така и със 
схващания, застъпени в руската фолклористика. 

Изворовият материал, използван в настоящата разработка, е твърде разнообразен. 
Първите отпечатани гагаузки фолклорни текстове, и по-специално маанетата, са използу-
вани нашироко, независимо от тяхната транскрипция и от начина, по който те са събрани. 
В тези случаи ние не сме прибягвали до намеса, понеже не сме в състояние да устано-
вим автентичността на материала. Текстовете са записани от събирачи с много различна 
подготовка и затова не винаги научната транскрипция се прилага последователно. Ако тя 
в известна степен е била позната на авторите, приложеният вариант е твърде упростен- 
липсват ударения, не са дадени с едно ударение служебни думи и думите, към които се 
отнасят цели фрази, като при енклитиките и проклитиките, а при поетичните произведения 
при препинателните знаци няма никаква система. При това положение, за да се запази ав-
тентичността на събрания материал, ние го предлагаме така, като сме го срещнали в съот-
ветното издание. Получава се и разнобой. Така, например, думата седянка обикновено се 
изговаря с типичната източнобългарска редукция като сидянка, но има автори, които, зна-
ейки думата от книжовния български език, съзнателно или несъзнателно я нормализуват 
и я изписват като седянка. При транскрибирането на отделните гагаузки текстове някои 
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  автори имат сравнително единен подход. Обаче, при комплексно изследване на гагаузкия 
фолклор, дори и по един негов проблем като маане, изследвачът се сблъсква с техническа-
та трудност да се съобразява с различните писменни системи, които се използват. В случа-
ите, когато ние нямаме никакво колебание в звуковата стойност на даден знак или изобщо 
на дадената транскрибиционна система, унифицираме транскрибиционния материал и го 
предаваме с латиницата на гагаузката графика след 1996 г.5 (вж. Покровская, 2003).

Необходимостта от транскрибирането се налага още при теренната работа. Без на-
учната транскрипция, за която диалектолози и фолклористи трябва да имат необходима-
та подготовка, фиксираният фолклорен материал би бил лишен от своята автентичност. 
Римата и мелодиката,  както и ритмиката на маането до голяма степен могат да бъдат 
представени с помощта на една добре осмислена транскрибиционна система, тъй като за 
тюркските езици качествените и количествените характеристики на звуковете са много 
важни и събирачът на терена трябва да ги отрази със съответните знаци. Така например, 
отвореният вариант на гласната е в последната сричка на строфата може истински да се 
римува само със сричка, съдържаща този звук и неговия вариант:

Su akаr lüla lüla,    Водата тече на струйки,
Yar geler güla güla.   Милата ми върви и се усмихва.
Bendan basma yelinda   Моята кърпа в ръката и, 
Terini sila-sila.(НТ)   Да си изтрие потта.

Нека да сравним със следното маане:

Su akıy lüle-lüle,    Водата тече на струйки,
Kız geliy güle-güle,   Момата върви и се усмихва,
Al basması cebinde,   Червената й кърпа в джоба,
Yafklusu yelinde. (НТ)   В ръката на любето.

Дължината на гласните (а и е) и тяхното отбелязване при транскрипцията са друго не-
обходимо изискване за да се отрази силабичното стихосложение. 

Бихме посочили и още един пример, който илюстрира необходимостта от точно тран-
скрибиране на текста. Следлогът –dan произлиза от две срички, които са преминали в дъл-
га гласна : dağan–dan

Yeşil fusta dizadan, mari   Зелената пола и е до колене,
Bekla beni güzadan, mari,  Чакай ме да дойда (до есента),
Beklamarsan güzadan, mari  Ако не ме чакаш до есента,
Уaş dökücan dizadan, mari (ЕК)  Ще лееш сълзите до коленете.

Това означава, че рима и ритъм с отделителния падеж с вариант –dan не може да се 
формират.

Спираме се на този въпрос, тъй като в издадените маанета транскрипцията не е прила-
гана винаги, което затруднява възприемането на отделни припевки-маанета в тяхната ме-

5 Гагаузката азбука върху латиницата бе утвърденa от Парламент на Република Молдова през 24 април 
1996- Л.Я.
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лодична, ритмична и художествена цялост. Отсътствието на ударението при издадените 
произведения също затруднява тяхното възпроизвеждане, така например най-често сре-
щаните форми на отглаголното съществително и прилагателно на –mа –mе могат да бъдат 
смесени с отрицателната форма на повелителното наклонение : gelme [ не идвай] и второ 
значение (втора ударена стричка) gelme: [дошел, придошел, идване].

Що се отнася до представените като маанета стихчета, бихме желали да изразим свои-
те резерви по отношение за правилната представа на някои от нашите информатори за 
песен и маане.

Маанетата са много гъвкав и мобилен жанр в народното творчество. Те могат да съ-
ществуват поотделно, но и много лесно могат да се добавят към някаква песен. Това ста-
ва или чрез незначителни промени в маането, или чрез каквото и да е прибавяне. Чрез 
сравнения сме се стремили да разграничим маанетата от народните песни тюркю, което 
се оказа твърде трудно (както за нас, така и за самите информатори) поради близостта 
им като лирични по характер творби и като типологично-структурни цялости. Очевидно, 
части от народни песни в съзнанието на информаторите съществуват като маанета. Прин-
ципно правило на теренната работа е да не се спори с информаторите, а само в рамките 
на нормалното общуване да се уточняват фактите и явления. Опит и добро познаване на 
гагаузкия фолклор се изискват, за да бъде определено дадено четиристишие като маане 
или като част от някаква народна песен. Кабинетният анализ на изследователя би могъл 
да го доведе до истината, но при всички случаи е по-добре това да стане още на терена и с 
помощта на информаторите. 

Друго изискване на правилната методика на събирането е характеризирането на ма-
териала с оглед на мелодията, с която той се изпълнява. Мелодията и ритъмът още на те-
рена могат да подскажат за какво става дума: част от песен ли е текстът, маане ли е и как-
во именно маане. Отделни маанета могат да бъдат само хороводни, други – припявания, 
изпълнявани по време на седянки, увеселения и някои събирания, организирани някога 
сред гагаузите. Функционалната и ритмико-композиционната обусловенност на маанетата 
с мелодически съпровод е все още недостатъчно проучена и изяснена. Това изисква уси-
лията от страна на опитните фолклористи-музиковеди. В нашето изследване е избягнато 
проучването на танцовата и драматическата страна на изпълняваните песни. Надяваме се, 
че те ще бъдат добавени в последващите разработки върху маанетата.

В случая нашето обяснение за смесване на двата жанра (маане и тюркю) е намалената 
функционалност на подобен род народно творчество. Не трябва обаче да се изключва и 
обяснението за структурната и поетичната близост на двата жанра. След уточняване на 
функционалността, предназначението на стиха ще разкрие неговия характер на самостоя-
телна песенна единица или съставка на по-голяма цялост. Основание да смятаме, че част 
от песенното творчество е вече с ограничена функционалност, е и нарушаването на сила-
бичния строеж при някои от песните, което при изпълняване се компенсира чрез удъл-
жаване с мелодия на гласната в дадената сричка. С други думи, тук става въпрос за едно 
друго изискване на мелодиката на събирането на материала с оглед на мелодията, с която 
се изпълнява. Записаният от нас материал не трябва да се възприема като колебания или 
грешка на информаторите. Няма и неточности при записването, а става въпрос за т. нар. 
маниерност при изпълняването, характерна само за песенния фолклор. 

С нашето проучване сме се постарали да начертаем основните пътища за анализиране 
на музикално-поетически жанрове на гагаузката фолклорна лирика.



1. Реалиите в гагаузките маанета

Изучаването на многообразието на тематиката на маанетата не би било възможно без 
привличането на явленията и фактите от всекидневния живот, присътстващи като поетиче-
ски елементи в тези песни. За да не смесваме двете понятия - реалиите като категория на 
реалния живот с названието за реалията като литературен термин - текстово явление, ще 
дадем определения на думата “реалия”.

Реалията (къснолат.< realis веществе) е предмет, понятие, явление, характерно за ис-
торията, културата, бита, обичаите на едни или други народи, което не се среща у други 
народи. Реалии са също думи, обозначаващи такива предмети, понятия и явления (КЛЭ 
1971, т.8, 227). По подобен начин функционират и някои словосъчетания (обикновено фра-
зеологизъми, пословици, поговорки), включващи такива думи. По-долу ще определим как-
ва е ролята на реалиите. Заслужава да се запитаме и дали те разрушават хармонията в 
двусъставното маане или доразвиват жанра в рамките на традиционната му форма. Тук 
проучването на реалиите в гагаузките маанета се основава на богата ексцерпция. Изводи-
те са направени на базата на изследването на повече от хиляда маанета. Все пак, следва 
да се допусне, че кръгът от понятия и образи в маанетата е по-широк и разнообразен от 
примерите, включени в нашата разработка.

Различават се четири типа реалии: а) географски, обозначаващи характера и локализа-
цията на местността или етнографски названия и прякори, свързани с етничната общност 
и група; б) фолклорни и митологични, отразяващи мирогледа и художествена култура; в) 
битови, понятия за храни, облекло, жилище: в това число транспорт, битови уредби, музи-
кални и други инструменти; игри, танци, видове мерки за повърхности, дължина, и други 
подобни; реалии за имот и пари; г) обществени и исторически, като отразяване на едини-
ци на административно-териториалното деление, учреждения, организации, длъжности, 
занаят или исторически реминисценции.

Защо именно едни, а не други реалии се употребяват в традиционната лирическа песен 
се предопределя от спецификата на нейното съдържание. В.Я. Пропп смята, че народната 
лирика е основана върху поетизацията на живота и онова, което не се поддава на такава 
поетизация, не може да бъде неин предмет (Пропп 1976, 24-26).

ГЛАВА ПЪРВА

СЪДЪРЖАНИЕ И ФУНКЦИЯ НА 
ГАГАУЗКИТЕ МААНЕТА
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Ние намираме че, срещаните в маанетата реалии могат да се отнесат към следните сфери:

1. Непосредствено отнасящи се към човека:
а) ономастични;
б) портретни характеристики на героите;
в) детайли от дрехи, накити и др. под.;
г) роднински връзки, титли на лица с различен социален статут; исторически личности; 

етноними (оценки на национални групи и общности).

2. Битовото обкръжение на човека:
а) екстериор на постройките (обществени и частни) и техния   строеж;
б) интериор, декоративните детайли, предмети на вътрешната украса на къща;
в) битова уредба - покъщнина, инструменти, единици за мярки, парични наименования);
г) превозни средства;
д) ястия и питиета;

3. Географски реалии, вкл. детайли на ландшафта и пейзажа:
а) астралните тела, природни стихии;
б) флора и фауна (дива и одомашнена);
в) топонимии и хидронимии;

4. Кръгът на абстрактните понятия:
а) номерация;
б) фолклорни и митологични реалии и персонажи (видове празници, игри);6

Поради жанровата им природа, маанетата притежават силна вариативност, а от там 
– способност да са актуални, злободневни. Понеже гагаузите в България и в Бесарабия са 
поставени в различни исторически условия, струва ни че злободневните им реалии трябва 
да се разглеждат поотделно. Онова, което е актуално за една гагаузката общност като ре-
алия, може би е незначителен детайл на другата група.7 

Тук последователно ще се постараем да представим тези групи от реалии.
Най-разпространени в маанетата на бесарабските гагаузи са от женските имена: Валя, 

Варвара, Зина, Кати, Лянка, Маники, Марина, Маринка, Оля, Фекла, Чичек (бсг). От мъжките 
ономастикони са: Вани, Иван, Иванчу, Мялка, Михал, Миша, Пети (бсг). 

Семантичният облик на надделяващо мнозинство на ономастиконите е от гръцки и 
български, и по-рядко от тюркски произход. Това се дължи на културно-религиозната при-
надлежност на гагаузите към източно-православно христианство и на влиянието на гръц-
ката патриархия в миналото (Тонев 1993, 38). Пълните имена са повече от гръцки произ-
ход, докато вариантите им са образувани по български маниер: Петр (гръц.) - Печо, Пети 
(бълг.), Тодор -гръц. - Тоди, Тошко (бълг.). Тези ономастикони са актуални и функционират в 
практиката на Българските гагаузи.

Широко са представени елементите от моминските и мъжките дрехи, накити и други 
атрибути : küpa [обици], basması cebinda [кърпа в джоба му]; çukman [чукман], anteresi tel 

6 за двете групи ще оперираме със следните абревиатури: бсг- за бесарабските, бг- за българските гагаузи – Л.Я.
7 за двете групи ще оперираме със следните абревиатури: бсг- за бесарабските, бг- за българските гагаузи – Л.Я.
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  olsun [антерия ти да бъде с ламе]; basma yelinda [кърпа в ръката ти], başımdaki gugula [за-
брадка на главата],kalpak[калпак], и други. Последната дума-реалия е от пратюркски про-
изход и е употребявана преди османското влияние върху гагаузките говори ( Боев 1965,13).

Често се споменава не само наименование на костюма и неговите детайли, но се уточ-
нява и от какъв плат е дрехата, или от какъв материал са направени аксесоарите, също и 
какви са по цвят.8 Тези щрихи, разгледани като цялост, дават представа за външния облик 
на селските младежи през миналото. Фолклорни реминисценции намират своята научна 
подкрепа в етнографските изследвания върху гагаузкото народно облекло в работите на 
тюрколозите и българистите (Державин 1914, 84-99; Курогло, Маруневич 1983, 62-79). Спо-
ред изследователите на фолклора, «Народните носии се включват в категорията на важни-
те обекти при проучването на традиционно-битовата култура на етноса, бидейки носители 
на основни етнодифиренциращи белези. В съответните атрибути на традиционния кос-
тюм, влизащи в състава на цялостния комплекс, в особеностите на кройката, в характера 
на накитите се проявява онзи неповторим определен набор, типичен за индивида и свиде-
телстващ чрез външния му облик за неговата принадлежност към дадена етнична общност 
(Серебрякова 1989, 154-155).

За разликата на голямото разнообразие на епитети-реалии от материалната култура, 
лексемите за полова или етносоциална принадлежност не са многобройни, те обикновено 
обхващат названията на лицата от семейния кръг : аnnе, boba [майка, баща], bulüma da 
sormadı [не попита буля ми]. Bulü [буля] е реалия от прабългарския период на развоя на 
тюркските езици на Балканите (Боев 1965, 7). 

Има и реалии, обозначаващи професионална принадлежност: marinar [моряк], çoban 
[овчар], социален статут: кокона [модница], popaz [поп], или натоварени с ритуално-обредни 
роли: duruzhka [дружка], svatu[ свато]. Тези реалии са актуални за бесарабските гагаузи.

Срещат се и субстантивирани антонимични двойки: zengin - fukara [богати и бедни]; 
dost duşman [приятели и врагове], и прочee. Тези словосъчетания са общи и за двете из-
следвани тук общности гагаузи. Някои от изброените реалии са архаизъми: çelebi [госпо-
дин], boyar [болярин]. Други са навлязъли в песента на бесарабските гагаузи неотдавна: 
incener[инженер], traktorcu [тракторист]) (сравни Колца 1999, 55-59). 

Както е известно, в гагаузкия9 се употребява суфиксът -ка , с който се образуват думи, 
означаващи женски пол: saabiyka[хазайка], komşuyka [съседка], taukçuyka [птичарка], и 
други (сравни Колца посоч. раб., 57). Ако в песните на историческата тематика се срещат 
отделни названия на събитията от миналото, то в маанетата тези случаи са единични. Та-
кива са примерно ремарките за Осман паша. Маанетата с подчертаната им лиричност и 
кратка фоpма не засягат пряко истоpическите теми и историзмите тук са рядкост. За смет-
ка на това етнонимите в тях са по-чести и устойчиви. Най-вече се използват реалиите-ет-
нонимите, известните на гагаузите в резултат на дълготрайните контакти (преки или кос-
вени) със съседните им народи : arnaut [арнаутин]; bulgar [българин], türk [турчин], urum 
[грък], tatar [татарин], çengene [циганин], и други. Срещат се също определения по верски 
признак: şu gaurun kızını [дъщерята тази христианка]букв. [невярница-мома], сравни: şu 
urumun kızını [тази дъщерята гъркиня]. По-рядко се срещат локални названия като: benim 
yarim Kırcalı(бг) [либето ми е от Кърджали].

8 По-подробно за цветовите епитети на облеклата в песните вж. Глава II, 3.9.- Л.Я.
9 Става дума за гагаузите в Бесарабия и техните реалии – Л.Я.



26 Лариса ЯКУТ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

2. Постройките и различните съоръжения (за общественно и частно ползване) тради-
ционно присътстват в маанетата. Техните названия по единично и в съчетания пресъзда-
ват реалната обстановка на мястото на действието. С най-голяма честота на срещане са: 
dermen [мелница], kale[крепост], pınar [кладенец], çeşma [чешма](сравни Дрон 1987, 59), 
и други. Реалиите за мястото създават определен фон и пресъздават обекта, до който се 
развива действието: kale boyu saz olur [край крепостта шавар расте]. 

Доста широко в маанетата присъстват реалии, свързани с дома: сгради, стопански дво-
рове и тяхната уредба. Понякога тези реалии имат допълнителна изразителна функция: 
dam üstü [покрива на обора]; yevin üstü keremet [покривът на дома е с керемиди], и други. 
В маанетата се изброяват предимно фрагментите на домашното обкръжение на героите, 
но понякога присътcтва и детайлна коннотация за качеството на уредбата или за място-
то на обекта: kirezdan direkleri [грядите от вишнево дърво]; keremit bacaları [керемидени 
комини]; mazaa altında [под мазето];ocak başında [до огнището]. Понякога тези реалии са 
застъпени като обстоятелства на действие, подсказващи ситуативно развитие на песенния 
сюжет. Като цяло обаче подобни детайли мозаично възсъздават битовото устройство на 
селската къща и на двора. Домашната уредба е пресъздадена включително и с по-късно 
навлязълите в селския живот реалии от социалистическия период: izlozhba [в смисъл на 
изложба на стопанските и фермерски постижения], kolhoz[колхоз], traktor [трактор], 
ferma [ферма], zarabotka [заработка]. Те навлизат в гагаузките песни директно чрез бъл-
гарски (или за бесарабските гагаузи, по-често чрез руски или молдавски), без каквито и да 
е фонетични промени. Съчинявани по време на колективни събирания и работа, маанетата 
фиксират и формите на колективен труд и сезонната работа: мeci [меджия], orak [жетва ], 
harman [харман, гумно]. Срещаме и названия на действия: asır dokur kızları [рогозки плетат 
момичета].

 Названията на най-необходимите и често използвани в бита уреди и пособия от кух-
ненски принадлежности до строителни инструменти също присътстват в маанета: ayna [ог-
ледало], gümüş tabla [сребърна табла], düzen [тъкачен стан], çanak [паница], sofra[софра], 
kalbur[решето], merdiven[стълбище]. Тук ще споменем и названията на музикалните ин-
струменти, които общо взето са малко на брой в песните: gayda [гайда], garmonika [хармо-
ника], daul[ тъпан], kemençe [цигулка], и прочee. Отделно се срещат и реалии за мярка на 
храни: şinnik [шиник]. Pеалиите за превозни средства са традиционни: gemi [кораб], kayak 
[лодка], zilli payton [файтон (със звънци)], но има и някои по-нови названия, навлезли в ези-
ка чрез запознаване на селянина с механизацията: traktor [трактор], maşina [ машина], и 
прочee. 

Някои от маанетата фиксират и реалиите от сферата на кулинарията, хранителните 
продукти, ястията и питиета. Почти всички видове гагаузка храна и блюдата могат да бъдат 
открити катo названия в маанетата: kıırma [баница с поливка], pida [баница], bürek [бюрек], 
sarma sardım [сарми завих], biyaz şarap [бяло вино], и други. Бесарабският период (края на 
XVIII – средата на XIX вв.) е белязан с доста силни молдавско-румънски влияния (Никогло 
1999, 80). Така на територията на Молдова мамалига като кулинарна реалия (в маанетата: 
mаmаliga liga liga) се среща по-често отколкото в България.

По-скоро символични по своя характер са названията на природни явления, пейзажи 
и техните детайли. Те произлизат от реалиите и първоначално са изпълнявали ролите на 
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  реалните образи в маанетата : ay ayaz [месечината е ясна]; deredeki buzları [ледовете на 
реката]; yıldız [звезда], çiy düşmüş [роса паднала]; fena lüzgar [лош вятър]. Тези названия 
са дадени предимно в съчетания с определения или действия. Те задават тона нa песента 
и представляват олицетворения на природните явления и обекти. Някои от изброените 
по-горе реалии и специфична лексика често се предхождат от епитети, при което слово-
съчетанията придобиват символичен отенък: kara yer [черната земя] тук носи смисъла на 
гроб: [милият (ми) да легне в черната земя]. Чрез тези лексеми, свързани с назоваването, 
бесарабските гагаузи пресъздават картината на степите с ветровете и снеговете, с порои-
те и дъждове, с хълмовете и ледовете в реката, с градините и полета. 

Дивата степ в Бесарабия е превърната от тези гагаузи в цъфтяща градина и това cе въз-
пява дори в маанетата: alma çiçaa [ябълков цвят]; al yemiş, kara yemiş [червена ягода черна 
ягода], baa buuday eçemik [пшеница ечемик]; bahçe [градина]; gündendi [слънчеглед]. Почти 
всички видове на градинските култури са възпети в песните и са регистрирани в двете об-
ласти на гагаузите. Срещат се, макар и по-рядко в песните, и названията на следните плодо-
ве: incir [смокини], portokal [портокал]. Въпреки екзотичността на културите за гагаузите 
от Бесарабия, поради различни климатичните условия там и на Балканите, тези реалии са 
се запазили само в песните на първите. Те са екзотични за бесарабският лексикон, но са 
познати за българската диаспора на гагаузите.

Дори красотата на героите се възпява в сравненията им със цветове и дървета: ‘selvi 
boylu yarim [моето либе е стройно като кипарис] (бг). Редица градински и полски цветя 
изпълват с аромата си маанетата, вдъхвайки нови усещания: ergivan [люляк], kestane [кес-
тен (бг), karanfil[каранфил], feslen[босилек](бг и бсг). Последните две са превърнали в на-
родно-поетически символи ( По подробно за символите вж. Гл.II, 4.0 – Л.Я. ). Дивата флора 
също е опоетизирана в маанетата: pıtırak [бодил, репей], susak bostanda [кратуната в бос-
тана], и други. 

Названията на животните и птици в маанетата също често функционират като реалии и 
дори като симвoли. Подобен характер имат названията на домашните животни като: kaaz 
[гъска], ак koyun [бяла овца]; vakla kuzu [ вакло агне]; domuz [прасе]; keçi [коза]; piliçlar küpeli 
[пилетата с обички]; yeşil başlı yürdek [зеленоглава юрдечка]. Названията на дивите живот-
ни и птици, обитаващи степната климатическа зона на бесарабските гагаузки селища, ма-
кар че се срещат по-ограничено, също присътстват в маанетата: yılan [змия]; tilki [лисица], 
sıçan [мишка], çekirga [скакалец]; bülbül [славей], kırlangaç [лястовица], leylek [щъркел], и 
други. За разлика от названията за реалии от растителния свят, реалиите от фауната не са 
превърнали в устойчивите символи. Изключения в това отношение са някои от названия: 
karga [гарга], кırlangaç [лястовица] – застъпени като символи съответно на лоши и добри 
новини у гагаузите, както и във фолклора на българите (сравни Живков 2000, 113).

Топонимиите, срещани в маанета, отразяват главно двата района на разселване на га-
гаузите: Бесарабия и Североизточна България. Според географското разселване на гага-
узите топонимите в маанетата разпределихме условно на локални (селища и градове) и 
“чужди”, извън границите на гагаузкото разселване. И в двата региона (България и Беса-
рабия) топонимиите са идентични по граматическата им структура. Най-разпространени 
се оказват местните названия на селищата като: Копкуй (бсг), Пазарджък (бг)10. Във връз-

10 По- подробно за топонимии. Вж. Дрон., И. 1985 в Използвана литература – Л.Я.
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ка с този вид названия се срещат и клишета: Balboka dört köşeli [Балбока четириъгълна] 
(бсг), Pazarcik dört köşeli [Добрич е четириъгълен](бг), Şu Kazaın kızları [Tези Казаякските 
момичета](бг), Balgarevunun kızları [Момичета от Българево]11(бг). От “чуждоземните” 
топонимии в песните простъпват онези, които са познати на слушатели чрез пътувания и 
търговия: Mısır[Египет],Stambol [Истанбул],Galastan alınması [купено е от Галац]. Ако чуж-
доземните топонимии не са разнообразни и не разпространени в маанетата, то местни-
те топонимии са представени с повече детайли и обяснения: Pazarcık yoluna [На Добрички 
път]; Tuna başında köprü var [ Има мост край Дунава](бг). Обикновено действието се ситу-
ира до най-популярния топонимичен обект в местността на слушателите и изпълнителите.

Сравнението на двете ареални групи гагаузи - бесарабските и българските - показва, че 
преселниците от Добруджа продължават да пазят и употребяват донесените от тях топо-
нимиите от историческата им родина и в новите земи. С някои от тези названия се обра-
зуват своеобразни клишета, в които предишната, балканска топонимия се замества с нов, 
бесарабски вариант. Така Pazarcik/Varna dört köşeli [Добрич/Варна е четириъгълна] (бг) се 
променя в новите условия на: Balboka/ Vulkaneş dört köşeli [Балбока/Вулканешти е чети-
риъгълен](бсг). Чрез тези реалии се осъществява пространствената връзка на носителите 
на фолклора с новите им местоживелища. Тук ярко се проявява способността за адапта-
ция на песните и съдържанието им към новите условия, актуализирането на реалиите и 
заместването на остарелите и станали по-скоро абстрактни за тях далечните топонимии от 
българските земи (като Варна) с буджакските, например (Вулканешти, и прочее).

В миналото човекът е бил привързан към селище си и това е ограничавало мобилността 
на хората. Светът почти се е изчерпвал с родният град или село. Според нашето мнение, 
избраните реалии отразяват тази епоха. Може би тъкмо поради това и днес срещаме в 
маанетата остарелите локални имена на градове. Например, град Добрич е представен с 
турското му име Пазарджик. Затова можем да предположим, че топоними като Варна и 
Каварна в маанетата на бесарабските гагаузи са от по-ранен период.

Центърът на света за човека в миналото е бил там, където живел самият тъй. Ако зад 
неговите предели е имало неизвестни обекти, тогава за традиционния човек те не са съ-
ществували и, съответно, не е съществува дума- реалия за тях. Субективната представа за 
пространството е радиална. Това се отразява и в маанетата: Beşalmanın ortasında [В цен-
търа на Бешалма]. Човек избира и посочва определен център за себе си, според който 
се разполагат другите географски области. За човека съществуват много и различни по 
ориентирите им центрове. Пространството около тях в едни случаи е непознато и чуждо, 
поради което те са описани общо и без детайли: Мoskova [Москва], Arabistan [Арабистан], 
и други. Чуждите топоними се възпpиемат от слушателите като екзотични и имат по-скоро 
формално (ритмико-композиционно) значение и не са конкретизирани. Те са знак, символ 
за нещо голямо и абстрактно. За разлика от своите местности и селища, далечните градо-
ве и други географски реалии се предават по-обобщено, просто като чужди земи, страни: 
yarim düştü gurbeta [милият ми попадна в чужбина], и т. н.

Представа за близост и отдалеченост в пространството се предава и без помощта на 
топоними. Това се постига с лексика, типична за песенния фолклор:aşırıdan[отвъд, отдале-
че]; за разлика от съседството изразено със съчетания като komşu kızı [съседско момиче]. 
Ще приведем много типичен случай с едно подобно маане, регистрирано в село Горичане, 

11 Вариант на топонимия е записан като: Gaur Süyütlüün kızları[Момичета на Гяур Суютчук] - Л.Я.
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  Шабленско (България). В него народният певец изразява предпочитанието си към изгора, 
която не само живее в селото, но и целият й род е от същото село:

Gökte yıldız hiladır,   Звезата на небето е лъжовна,
Urum sevmek beladır;   Да обикнеш грък е беда;
Seveceksen,bulgar sev,   Ако обичаш- обикни българин(-ка).
Soyu kökü burdadır.   (Че) родът му(й), коренът му(й) е оттука.

Своето се възприема като нещо познато и затова положително конотирано, сигурно. 
Неодобрение и тревога звучи в маанетата за момък, който взима девойка от непознато 
място:

Aşırıdan kızı alan    Който си взима девойка отдалече
Demirden ürek ister.   Сърцето му трябва да бъде от желязо.

Наред с конкретно-битови понятия и реалии се срещат известен кръг от символични и 
абстрактна имена, главно числителни, и то предимно количественни. Те са също подчине-
ни на традиционните способи за определянето на предметите и явления: beş kopça yelinda 
[пет копчета в ръце]; beş para[пет пари], и прочее. Конкретните предмети са определени 
с бройни числителни като един, два (обикновено до двадесет): оnbeş yaşında kızlar[петна-
десетгодишни моми], или bir [един]. Последното обаче не носи конкретна числова семан-
тика, а се употребя в значение на “някакъв, някой”:

Canım bir karpuz istaar   Искам си диня

Понякога в маанетата се употребявани две числителни в опозиция: iki kaun bir karpuz 
[два пъпеша, една диня]; iki olan bir kız için [двама момъка заради една девойка]. По-голе-
мите от двадесет цели числителни 50, 60, 160, 1060 изпълняват по-скоро функцията на хи-
перболи : 

Gökta yıldız yellidir;   Зездите на небето са петдесет;
Yellisi de bellidir.    И петдесетте си личат.

Те, в случая, се исползват за създаването на впечатление за многобройност на звезди-
те: Göкta yıldız bin altmış [На небето са една хиляда и шестдесет звезди]. Народният певец 
използва числа, които не подлежат на проверка чрез обикновено изброяване. Тези чис-
ла се употребяват за рима. Като изключение се използват събирателни числителни: üçlük 
[тройка]; beşlik [петица] за обозначаване на паричните единици, които са напълно суб-
стантивирани.

Известно е, че от най-древни времена на числителните са приписвали магическо 
действие. В съвременните маанета, според нас, сакралният характер на числителните не 
се е запазил. Злободневният и хумористичен (в повечето случаи) характер на маанета не 
оставя място за тподобна функция на числата. По-често обаче, магичните свойства на чис-
лата във форма на хипербола или литота присътства в прозаичния фолклор (приказки, ле-
генди).
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Религиозни и митологическите персонажи и понятия намират място в маанетата само 
инцидентно: allah[господ], cennet[рай]. Те обслужват философски теми, а последните са 
незначителни в маанетата.

Извън представената горе класификация на лексиката трябва да споменем, макар и 
ограничената група на етнографските понятия на мястото на действието или на извършва-
нето на ритуала, като: meci [меджия], орак[жетва], horu/foru [хоро]. Те допринасят за иди-
личната картина на маанeтата и подсилват тяхната битова и документална обвързаност.

Изброените по-горе лексеми, срещнати в маанетата, доста условно можем да разде-
лим на неславянски и славянски по произход.

Надделяват заемките от гръцки произход, навлязли в гагаузки през български, руски 
или чрез преки контакти с гърците преди повече от столетие: например, системата на лич-
ните кръщелни имена у гагаузите (сравни Стаменова, 12). Локално се срещат българските 
ономастикони: Печо, Тошко (бг), и други. Тюркските имена са по-редки: Çiçek (бсг)

 (cpавни бълг. име Цветана). Има и някои имена, които очевидно са по-късни заемки в 
Бесарабия от руски12: Оля, Ваня (бсг), и така нататък.

Заедно с гръцки думи, значителен брой са и лексеми от български език: в роднинските 
термини, битови и етнографски реалии, топонимии. Руските заемки [yubkam < рус. юбка- 
пола ] са известни само на гагаузите в Бесарабия. Думи, предимно заети по социалистиче-
ско време са: trакtоr[трактор], incener[инженер]. Те са известни и на двете групи гагаузи: 
българска и бесарабска. Мамаliga [царевичен хляб] и други подобни са сред по-малкото на 
брой реалии, заети от румънски и присътстват у двете групи гагаузи (сравни Колца 1967, 
148-155).

Значителен пласт представляват турцизъмите, общи за българската и бесарабската 
райони: varak [варак], horoz [петел], poturi [потури], както и по-късните заемки от турски, 
употребявани по-широко у гагаузите в България: reçel [сладко], кестане [кестен], кaave 
[кафе], gül suyu [розовата вода], аbla [кака], които не са регистрирани от нас в маанетата 
у бесарабските гагаузи. Oбщи за българските и за бесарабските гагаузи са личните име-
на като: Мария, Тодур и някои фонетични варинти като cigarа(бг/бсг)[цигара], krıçma (бг/
бсг)[кърчма]. Понякога думи с тюркски корен придобиват славянската или романската 
наставки за полова и професионално-социална принадлежност в гагаузкия език. Те са от 
женски род, единствено число, 3. лице – uyka/-iykа, или от мъжки род: - аr/ - or/-er и -at: 
taukçuyka [птицегледачка], saabiyka [стопанка], komşiyka [съседка](бсг); marinar[маринар], 
doctor[доктор], saldat [войник]. 

В продължението на живота на един индивид промените в песните не са толкова за-
бележими. Според народните певци, двете линии - следването на традицията и нейното 
обновяване - в маанетата са съществували винаги. Това за тях винаги е било естествено. 
При това устойчивите формули вероятно са служили инструмент за улесняването на па-
метта, когато това е било необходимо. Заедно с това тези формули вероятно са били и 
манипулирани, но въз основа на заместителните системи (Lord цит. по Karabaş 1994, 129). 
Благодарение на това формулите продължават да съществуват в рамките на традицията. 
Ако нов обект навлиза и става част от съвременния живот на гагаузина, тогава логическото 

12 Става дума само за бесарабските гагаузи-Л.Я.
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  и аналитическото му мислене разпределя думите в групи, за да изразен смисъла и идеите 
в поетическа традиция. Тогава това наименование се включва в речниково семейство или 
група (Karabaş пак там, 125). Така, думата трактор например навлязъла в езика и вече е 
заместила предишните неактуални думи и понятия като файтон. Така словесните групи се 
обогатяват и обновяват. Ако при поглед отвън една фолклорна творба се възприема като 
традиционна, то за погледа отвътре тя може все пак да е динамична и новаторска. Някои 
от думите от групата отпадат от употребата, ако се загуби приложимостта им в системата 
(Karabaş, 126). 

Социалните промени са отразени в маанетата, но понякога те говорят и за отмирането 
на традиционният жанр маане. Някои примери  сочат несполучливи маанета, създадени в 
по-късно време. Единството на двете части в песента се нарушава. Реалността на селския 
живот и реалиите се пренася чрез новите словесни реалии в маанетата. Формалните ха-
рактеристики на песента остават изпразнени от съдържание, защото новото съдържание 
не се съотнася огранично с тях. Може би все пак точно най-неудачните маанетата са от 
най-първите опити-отзвук на новите условия и на социалните промени в живота. Само вре-
мето може да покаже дали тези несполучливи творения са свидетелства за отмирането на 
жанра и до каква степен ще се промени той при определени промени в стопанския и соци-
алния живот? Ако двучленната структура на паралелите възприеме новото съдържание, 
тогава маанетата се запазват, тъй като аналитическото мислене винаги следва да бъде 
приложено в песента заедно с естетическото. Това е белег на дълголетието на песента 
въобще, и в частност на маанетата. 

Според изследватели на фолклора увеличаването на определяемостта на човека в ис-
торически план съответства на намаляването на интензивността на определенията на при-
родата (Вакарелски 1964, 114-121). В маанетата реалистично е обрисувана жизнената обста-
новка, предадени са и човешките емоции, свързани с нея. Реалистичността, конкретната 
насоченост е характерна по-скоро за маанетата, отколкото за песните-тюркю. Маанетата с 
тяхната изразена импровизационност и стегната кратка форма предлагат максимална об-
общеност на изразяването. Народната песен се стреми към максимална конкретизация на 
определяемото, а да се конкретизира, е било възможно само много добре познатото, осе-
заемото, материалното (Еремина 1978, 11). Въпреки разнообразието на реалиите, детайли-
те подпомагат не толкова на индивидуализацията на образа, колкото на обобщаването му. 
Индивидуализацията изключава вариантността. В маанетата на гагаузите се срещат в една 
или в друга степен всички видове реалии. Те съдържат сведения за бита, труда, ментали-
тета и културата на народа. Освен това реалиите са носителите на местен и исторически 
колорит. Самият фолклор е част от бита на народа. Всяко фолклорно явление е битово 
и естетическо. Фолклорната реалия е не само източник на информация, но и контекст на 
жанра. Тя има важно значение и за етнографските изследвания и може да бъде използвана 
за подтвърждаването на етногенетическите изводи. Проучването на реалиите е част от 
процеса на взаимообогатяване на културите и развитието на езика.
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2. Темите и мотивите

Традиционната тематика на маанетата се свежда до взаимоотношения между мома 
и момък, по-рядко между съпрузи или други членове на семейството. Основните мотиви 
обхващат вътрешносемейните колизии и чувствата на героите. Най-често се срещат моти-
ви, свързани с всекидневни живот на момата, нейното семейство, несъвпаденията между 
родителската воля и моминските симпатии, моминска тъга, самотата и копнежът по момъ-
ка, мислите за женитба, срещите на влюбените, щастливата взаимна обич, вярността на 
момата в любовтта, сватосването от страна на момъка, несподелената любов, моминска 
обич въпреки забраните, разделяне на влюбените от съдбата и хората, измамената мома, 
осмиване на пороците на младежите, пооругаване на свекървата и други подобни.

Един от най-разпространените е мотивът за срещата на влюбените. Ето и пример за 
подобно маане:

Dera boyu gidarim   Вървя покрай реката,
Yedi deva güdarim;   Седем камили паса;
Gel, deveci, deveni al,   Ела, камиларьо, вземи си камилите,
Yarim gelmiş, gidarim.   Милият ми дойде и аз отивам (при него).

Младите хора имат своите предпочитани места за среща. В маанeтa най-често се спо-
менава среща при кладенеца:

Bir taş attım duvara,   Хвърлих камък по стената,
Zina çıktı pınara;    Зина излезе на кладенеца;
Çölmek çiçee başında,   Закичена с цветето от саксията,
Gözel Miti karşında. (ЛП)   Красивият Митко стои насреща й.

Желанието за срещта след дълга раздяла и кореспондиране са примери за и специфи-
чен житейски опит, които момите понякога споделят помежду си:

Kumrumun güüsü biyaz,   На скумрийката ми гушата е бяла,
Ben yari uçurdum bu yaz;   Аз с либето се разделих туй лято;
Selamını yollaiciysan,   Поздрава си ако ще пращаш,
Al kalemi mektuba yaz.   Вземи молива и писмо напиши.

Споделят се и радостни новини като примерно получаването на писмо от либето:
Ay, gündendi, gündendi   Ах, слънчогледи, слънчогледи, 
Başçeler gülgelendi   Сенчести градини;
Yarimdan kiyat geldi   От милия дойде писмо,
Yüreciim serinnedi.(ЛП)   Сърцето ми освежи.

Страхът от общественото мнение и от завистниците кара влюбените да се виждат тай-
но и да крият истинските си чувства от чужд поглед през останалото време:

3.Yüç yıl oldu seveli,   Три години вече стана, откакто се любим,
4. Şindi duydu komşular.(Z 390)  Чак сега го усетиха съседите.
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  Младите хора измислят “стратегии” за срещите и се научават да се пазят от странични 
погледи и клюки:

Yavaş gel basa basa,   Тихо ела пристъпвайки,
tahtalar oynamasın,   Дъските да не играят,
tahtalar oynamasın,   Дъските да не играят,
hasret kızlar duymasın.(Z 204)  Завистливите моми да не усетят.

Героят в следните редове също се страхува от приказките на завистниците и от техни-
те лоши думи:

3. Nası varayom siza,   Как да отида у вас,
4. Komşular gülar biza.13 (ВМ)  Комшиите ще ни се смеят.

Желанието да се предпазиш от любовница, която изневерява на съпруга си, пренебрег-
вайки селския морал, звучи в следния куплет: 

Kaya dibi tuz gibi    Дъното на хромела е каменно
Sular iştim buz gibi,   Изпих вода студена като лед,
Var boşan kocandan gel,   Иди, разведи се с мъжа си и ела,
Kabulümsun kez gibi.( Z 223)  Тогава категорично ще те приема.

Етничните предпочитания и предубеждения прозират в някои от песните. Момата пра-
ви разграничаването между “свое” и “чуждо” при избора на любим или съпруг:

3. Onbeş bulgar içinde   Между петнадесет българи,
4. Bir gagauza uruldum (Z 104)  Влюбих се в един гагаузин.

Струва ни се уместно да споменем накратко за песнопойките на Петко Славейков, съ-
брани, преведени и публикувани от него, в които той споменава гагаузките от Варна, Ка-
варна, Манкаля, Балчик в рамките на стихотворения, като описва качествата и недостатъ-
ците на жените от различните краища на страната (Тракия, България, Македония). Гагауз-
ките са с безбройни недостатъци (пъстри змии усойни, гагаузки ръбати, изедници, дебели, 
надути, показват се за гърци):

Не земайте умразните цинцарки
Да ви цъцрат сутро вечер кат,
Не земайте гагаузки урсузки.
Ни сръбкини, ни полкини, ни руски,
Женете се за българки къщовни,
И любовни, и работни, спестовни.
Тъй да знайте вий български ергени
Българ със българките блажени. 

(Cлавейков 1862, 73)

13 Вариант на топонимия е записан като: Gaur Süyütlüün kızları[Момичета на Гяур Суютчук] - Л.Я.
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Тези стихове свидетелстват за известни конфликти между българи и гагаузи в този пе-
риод (през Възраждането – заб. моя – Л.Я.), но и за това, че съществува такава “опасност” 
– българи да се женят за гагаузки. 

Любовната тема е неотменна част от вътресемейните колизии, в които намират израз 
конфликтните отношения между членовете на семейството (майка - дъщеря, баща - син, 
снаха - свекър, снаха - свекърва, мъж – жена, и други). В рамките на едно маане обикно-
вено се вмества една дихотомия. Двата й елемента са представени като опозиционни, в 
повечето случая антoнимични помежду си начала. 

Според народния мироглед, бракът и създаването на семейството са логичното про-
дължение на ухажванията и любовните отношения. В маанетата, посветени на годеж, сва-
тосване и женитба нерядко се появяват отделни моменти, които описват части от ритуали-
те и от настроението на героите по време на тези ритуали:

3. gelin olacak kızlar   Момите зе женене,
4. hem gider, hem nazlanır (Z 14)  Хем отиват (женят се), хем се превземат.

Тук изтънко е предадена психологическата настройка на младите: колебание, страх и 
тревога пред новия, неизвестен живот на новобрачните, и от друга - капризите и желание-
то да се отсрочи сватбата.

В редица маанета момчето праща девойката да помоли майката си да е благосклонна 
към тяхната женитба, използвайки следните уговорки:

3. var, kiz, söyle anana   Иди, момиче, кажи на майка си
4. olsun bana kaynana. (Z 50)  Да ми стане тя тъща.

В друго звучи предупреждение към съседа да бъде внимателен и да не изпусне дъще-
ря си:

Ah saçak, veran saçak.   Ах, стрехо, стара стрехо,
Dayansam yıkılacak;   Да се подпра, ще се събори;
Topla komşu kızını,   Прибери си, съседе , момата,
O da bu auşam kaçacak.(ЛБ)  (Че) тя тази вечер ще избяга (пристане).

Любовната колизия често намира място и в песните, описващи всекидневния труд и 
заниманията на героите:

Saza gittim saz biçmaa,   Отидох тръстика да режа,
Yoktu kanadım uçmaa.   Нямах крила да полетя.
Suyum etmedi içmaa;   Не ми стигне водата да се напия;
Yavklumdan haber geldi. (ДТ)  От либето ми хабер дойде.

Тъжкият живот води и до трудното постигане на личното щастие. Несполучливата лю-
бов и раздялата са чести мотиви в маанетата. В първите две строфи се хвали селската иди-
лия - в гората кучета пасат агнета, които вървят заедно, две по две. Следващите двустишия 
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  контрастират с природната картина на безгрижните агнета: тогава съдбата раздели влю-
бените, настроението от мирно и спокойно в последното двустишие става тъжно и мрачно:

Şu daayın tazıları,    Тези кучета от гората,
çift gezer kuzuları;   По двойки вървят агнета;
mevlam bize yazmış   Съдбата ни написала
aуırılık yazıları. (Z 398)   Думи за раздяла.

Oтхвърлената обич се представя от народните певци като най-голямо и тежко нещас-
тие. Тя може да отнесе младеж или девойка до гроба. Само в смъртта се вижда избавле-
ние от страданията на героя/героинята. Любовната мъка в народните песни се изразява в 
най-поетични образи

 (Романска 1965,65). Измамената мома излива своята болка от несъстоялата се сватба 
в следното маане:

Kumnara katın beni   Смесете ме с пясъка
Denize atın beni;    В морето ме хвърлете;
Ne kız oldum, ne gelin,   Нито мома стана, нито булка, 
Ateşe yaktın beni.(ЛБ)    Ти ме изгори в огъна.

Moминското отчаяне и гняв понякога се насочва дори към обществото с искане да се 
сложи край на любовната мъка – “В морето ме хвърлете”. Счита се, че смъртта би из-
бавила влюбената от публично осъждене. Укор звучи и по адрес на “виновника” за това 
положение – момъкът, който, очевидно, не държи на думата си да се ожени за тази мома. 
Цялата тази любовна история се пресъздава за слушателите чрез дребни и немногоброй-
ни, ала ярки и точни детайли в цитираното по-горе четиристишие-маане.

Обикновено причина за разделянето на влюбените са обкръжението или външните 
обстоятелства: “доброжелателите”, съперниците, родителската забрана, имотното несъ-
ответствие на семействата на влюбените; заминаването на момъка в казарма или на гурбе-
та; разлика във възраста на младите, несъвпаденето на вкусовете и предпочитанията им.

Завистниците са най-големите врагове на влюбените. Зломислещи съселяни често се 
стремеят да разлъчат двойката. Разделеният - момък или мома - проклина злите езици и 
им вещае всичко най-лошо:

3. Beni yarden ayıran14,   Който ме раздели от любимия/ любимата,
4. Kan kussun auç auç.   Да бълва кръв с шепи.

В други маанета, съответно:
4. Kalbur satsın hem yelek.  Нека да продава решета и сита.

И още:
4. Kapu kapu dilensin.  Нека да проси от врата на врата.

14 Тази строфа като трети ред е остава непроменена за последващите примери, затова не я привеждаме –Л.Я.
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Или:
4. Boy versin kara yere.(ЛБ)  Да предаде снага на черната земя.
Дори и:
4. Serpilsın kara yere   Да се разпилее в черната земя.
5. Ebesinin da dibi delinsin,  А дисагите му да се  продупчат, 
6. Topladıkça hep aksın.(ВM)   Каквото събира (в тях), дано да изпада.

В някои случаи емоционалният ефект се постига с помощта на повелителната форма 
на глаголите, както в горните примери: serpilsin[прах да стане], delinsin[да се продупчат], 
и други. В маанетата от този род не се срещат полутонове и недоизказаност. Проклетията, 
силни и злостни, като че ли са взети от всекидневния език. 

Все пак най-предпочитаният мотив в песните-маане е възпяването на любовта в раз-
личните й прояви. Според народния певец младостта е време за любов. Поради това пра-
вдиво и искренно е обрисувана тъгата от раздялата с любимия, заминаващ на гурбета, в 
казармата или на война:

3. Yarim sefere gitti   Либето ми отиде на война
3. Yarim gitti askere,   Либето ми отиде войник,
4. Eş dostlar ona yanar.   Приятелки, приятели тъгуват подир него.

В друга песен в центъра на вниманието е поводът, според който момата се вижда и 
събира с момъка:

Ay dere derin dere,   Ай река, дълбока река,
Yarem düştü Bendere;   Либето ми попадна в Бендер;15 
İki kılıç birişti,     Две саби се съюзиха, 
Biz yarimnen biliştik.   Ние с либето ми се запознахме.

Момата с гордост споменава либето си, което служи като маринар (моряк) от четири 
години. Момата се надява да заживее с него след края на службата:

Benim vardı bir yarim   Имах си едно либе,
Şindi slujbaya gitti   Сега отиде на служба (военна)
Dört yıla marinar düştü.   За четири години стана моряк.
Nezaman dört yıl geçecek,  Когато минат четири години,
Bеnim yarim gelecek.   Моето либе ще се върна. 
Benim yarim gelecek,   Моето либе ще се върна, 
Gene bana bakacak. (ИК)   Пак мене ще погледне. 

Не винаги обаче разлъчените двойки гледат толкова оптимистично на бъдещото. Мо-
тивът на примиреност със съдбата, покорност към обстоятелства и пасивно отношение, 
стигащо до фатализъм пронизват следните стихове:

15 Бендери е град в Молдова, през миналото е бил за военен гарнизон.- Л.Я.
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  Yarim çirkin ban güzel   Либето ми е грозно, аз съм хубава
Nası gidесeуs böla   Как ще живем така?
Nası gitmeyceiys böla   Как няма да живем така,
Açan Allahtan öyla. (ЛП)   Когато от Господа е така.

Усещането за предопределеност на съдбата, изпратена на младите отгоре, се засилва. 
Силата и авторитетът на родителската воля също се схващат като съдба, която е невъз-
можно да се промени:

2. San zengin ban fukara,   Ти си богат, аз съм бедна,
3. Varlı kızı git ara.(ДТ)   Иди да си търсиш заможна мома.

Имотното неравенство е пречка за взаимното щастие. Героите реалистично преценват 
шансовете си, мерейки ги с наличието на пълна или празна кесия:

3. Kese saldım para az,   Бръкнах в кесията - парите са малко,
4. Bu kız bize yaramaz.   Тази мома не е за нас.

Ухажването и сватосването е имало доста практичен характер в миналото. Младите 
хора не рядко схващат ухажванията като прелюдия към изгодна женитба с предпочитания 
брачен партньор. Избирането на невяста е приравнено с избирането на всяка друга стока 
на панаира. Затова тази философия на преценка и избиране на невяста, близка до жениха 
в материално отношение, се среща доста често в маанетата. Младежът преценява по па-
рите в кесията си, че дадена мома не е по неговия джоб и е твърде скъпа за него. Впрочем, 
появата на този мотив съвсем не е изненадваща, като се има предвид, че откупуването на 
невяста от семейството й е част от ритуала на сватосването при гагаузите (Курогло 1980 
б,40).

Една друга метафора - хвърлянето на ябълка - също присътства в любовните маанета-
та16. Хвърлянето на ябълка е носело ритуален смисъл като поканване за общуване, симво-
лизирало интерес и симпатия. Героят хвърля ябълка на невяста но тя я не взема, защото е 
отдадена на друг:

Alma attım geline,   Хвърлих ябълка на невяста,
Gelin almadı yeline;   Невястата не я взе в ръка,
Yazık ince beline,    Жалко е за тънката й снага,
Düştü sarfoş yelina.   Попаднала в ръцете на пияница.

С хвърлянето на ябълката, така че да не бъде поета в ръце17, се обозначава отказът 
от отправяне на любовно предизвикателство към вдовица или женена жена. Лирическият 
герой определено демонстрира нежеланието си да бъде нейно либе и изказва предпочи-
танията си за хубава (с роза на бузичката си) млада девойка:

16 Хвърлянето на ябълка в ръцете на момата символизирало любовното желание и избора. Ябълка като 
ритуален елемент е много архаичен и може би е дошъл от Фригийците към Траките и оттам на Балканите 
още през 2 000 преди Христа ( Durham, 1929, 238 ) - Л.Я.
17 Ср. с маане: Алма аттъм гелине… Хвърлих ябълка на невяста (Z 43) -Л.Я.
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Almayı attım yukarı,   Ябълка хвърлих нагоре,
Ban istemem dul karı;   Аз вдовица не искам;
Olur ise kız olsun,     Ако ще бъде, нека мома да бъде,
Yanaanda gül olsun.   На бузата и роза да има.

Копнеж за семейно щастие и пълна къща звучи в маането на ергена. Встъплението в 
началните две строфи подготвя по-нататъшното изложение: момък влиза в празната си 
къща, в която му липсва жена. Поглежда - хамбара му е също празен, тъй както е празен и 
животът му без семейното огнище и любимата:

Yeve gittim karı yok,   Отидох в къщи - жената я няма,
ambara baktım darı yok;   В хамбара надникнах - просото го няма;
meret kalsın böyle kar,   Пуста да остане такава печалба,
gene kaldım ban bekar.(Z 426)  Аз пак си останах ерген.

Много маанета са продуктът на пеенето по време на най-важните семейни ритуали. Де-
тайлите на сватбената церемония, срещани в маане несъмнено имат важна етнографска и 
художественна стойност:

3. oolu şimdi güve olmuş, Синът сега годеник е станал,
4.babası altın saçmış.(Z 164)  Баща му разхвърлил жълтици.

При гагаузите е съществувал обичай бащата на жениха да хвърля алтъни на гостите 
(Курогло 1980, 82). В друго четиристишие е отразено сватбеното игрово отвличане на не-
вястата (Курогло 1980 а: 42). Дружка или сватовница има важна роля в сценария на това 
отвличане:

Kara tauk kanadı    Крило на черна кокошка
yarim beni aradı    Либето ме е дирило
aradı da bulmadı    Дирело, не намерило
duruzhkama da sormadı18(Z 263)  Дружката ми не попитало.

В миналото, както е известно, родителската воля е предопределяла избора на съпруг 
или съпруга. В тази песен младите не молят родителите си за съгласие. Авторът подла-
га на съмнение силата на родителското влияние и намеква, че любовта не се нуждае от 
одобрението от страна дори на такъв авторитет като родителите. Любовта е по-силна от 
условности и пречки :

3. kızın göynünde iken çocuk,  Когато в сърцето на момата е момък,
4. acab n apar babası? (Z 180)  Какво може да направи бащата?

Родителският гняв не е пречка за момъка и момата по пътя на тяхната обич.
За разликата от романтичните и дори авантюристичните предбрачни маанета, песни-

те за семеен живот са пълни със сарказъм и цинизъм. Те предават разочарованието на 

18 В друг вариант: 4. Kodoşçıya da sormadı.(ЛП) Сватовницата не попитало.- Л.Я.
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  девойката от живота с новото й семейство. “Вечният” сблъсък на булката и свекървата е 
отразен в редица от интересуващите ни тук миниатюри:

1. Ateş beni yarıldı,   Пламъкът на огъня ме нарани 
2.kaynana bana darıldı (Z 55)  Свекърва ми ми се сопна.

В повечето от маанетата свекървата е отрицателен характер. В това е отразен тради-
ционният възглед за отношенията й с булката. Антипатия към свекървата е предадена в 
гротескови багри:

Kaynana (ne) yapmalı?   Свекървата, какво трябва да я направим?
Merdivenden atmalı;   От стълбата да я хвърлим;
Yuvar-teker olurkan,   Като се търкаля по нея,
Siirine bakmalı.(ЛБ 41)   Да й гледаме сиира.

В това маане липсват природни или романтични прелюдии, които иначе обикновено по-
ставят началото на миниатюрите. Реализмът на живота е продиктувал това произведение 
с неговата остра, жлъчна картина на козните, които булката приготвя за своята ненавистна 
свекърва. Булката няма търпение да види или поне да си представи как свекърва й се тър-
каля по стълбата, а тя самата да се забавлява заедно с дружките си от тази сцена, защото 
не желае да се покори на волята на свекървата си. Младата жена често е търпяла унижение 
от страна на съпруга или от близките му. Според етикета на гагаузкото селячество булката 
трябвало да бъде срамежлива и покорна, с очи, сведени надолу. Тя не сяда на масата без 
поканата на свекърва си (Курогло 1980 б: 41). В края на ХIX век са били известни случаи на 
открито възмущение и напускане на семейството на мъжа. Снахата все пак твърде рядко 
се е връщала при родителите си, тъй като тази постъпка се е оценявала като престъпле-
ние срещу патриархалния морал (Курогло 1980 б: 41). В четиристишията-маане от този тип 
звучи пряк протест срещу деспотичното отношение към невястата, като пренебрегващо и 
потискащо нейното достонинство. Маанетата са се оказвали онзи рупор, чрез който при-
теснените жени са могли да изразят своите чувства публично, без да бъдат преследвани и 
осъдени от обществеността и роднините си:

1.Ocak başı çatlamış,   Огнището се е пукнало,
2.Кaynana bize darılmış;   Свекървата ни се е разсърдила;
3.Darıldıkça darılsın,   Колкото иска да се сърди,
4.Oolu boynuma sarılsın. (АС)  Синът й да ме прегърне.

Hастроенията и чуствата, свързани с разногласията между невястата и свекървата, се 
задяват още в първата строфа: огнището се е пукнало, както и отношенията със свекър-
вата са се пречупили и са взели негативен обрат. Булката пренебрегва мнението на све-
кървата и опитва да разпростре влиянието си върху съпруга си. Тя очаква от мъжа си да я 
прегърне напук на свекървата.

Група от маанетата са обединени по структурно-тематичен белег. В трета и четвърта 
строфа те си приличат с други от третата строфа, в която срещаме една и съща услов-
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но-извиквателна конструкция “Щом , ако… дано да (стане нещо лошо на теб).” Четвърта-
та строфа по правило е в повелително наклонение:

3. madem beni sevmişsin,  Щом мен си обикнал(а), 
4.başkasına göz atma. (Z 71)  Не поглеждай към другите.

Ултимативно звучат строфите в тези маанета, натоварени със строгите изисквания на 
влюбения към обекта на неговата обич. Тези изисквания звучат като едно своеобразно 
изпитание в любовта.

3. benden başka seversan,  Ако ще залибиш освен мене,другиго,
4. iki gözün kör olsun. (Z 154)  И двете ти очи да ослепнат.

В контраст с това съществуват и маанета, в които се дава клетва за вярна обич:

3. yedi yıl de görmesem,   Дори и седем години да не те виждам,
4. gene unutmam seni (Z 168).  Пак няма да те забравя.

Любовните колизии нерядко са водели до трагични резултати, включващи и възниква-
нето на любовен триъгълник. В маанетата той се обрисува доста драматично:

3. iki çocuk bir kız için   Два момъка заради една мома
4. yol üstünde can verir.(Z 225)  На сред пътя живота си дават.

Най-голямата част от произведенията са посветени на любовните признания и на въз-
пяване на физическата и душевна хубост на героите: al yanakları, al dudakları [алени устни/ 
алени бузи ] са често срещани епитети. Влюбените избират най-силните сравнения и думи 
за изразяване на силата на чувствата си:

Karanfil biçim biçim   Карамфил е красив, красив.
yölürüm senin için   Умирам за тебе;
ban yandım senin için   Аз изгорях за тебе,
nasıl san benim için. (Z 268)  Като ти за мене.

Хубостта на любимата/любимия се описва с най-поетични думи, както и в традиционни 
за източната народна лирика образи от растителния и животинския свят:

Alçacıksın dal gibi    Нисичка си като клонче,
tatlıcıksın bal gibi    Сладичка си като мед;
açtım yüzüne baktım   Отворих, лицето ти погледнах,
taaze yaamış kaar gibi.( Z 39)  То е като току-що паднал сняг.

Снагата на девойката се сравнявана с крехко клонче, лицето й - с белотата на свежия 
сняг. Тук срещаме три различни сравнения в рамките само на три реда. Любимата се упо-
добява на клонче, мед и сняг. 
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  Вариантите на маането съдържат доста голямо разнообразие от сравнения, при което 
се използват различни похвати за сравнение:

3. benim yarimi sorarsan,   Ако за либето ми ме попиташ,
4. ince belli gül fidan. (Z 69)  Тя е тънкоснажна фиданка.

Или:

3. benim bir yarim var,   Имам едно либе,
4. Varnanın gülü gibi.   На Варненска роза прилича.

 И още:

3. çiy düşmüş güle benzer  Приличат роса паднала, на роза 
4. yarimin yanakları. (Z 425)  Бузичките на либето ми.

И един последен пример:

3. benim de bir yarim var,    И аз си имам едно либе,
4. benzer bulbul kuşune. (Z 421)  На славей прилича то.

Като заемки от турски влияния се срещат сравнения на момъка с лъв: Aslan yürekli yarim 
[Либето със сърце на лъв]. 

Голяма част на хумористичните песни са изградени върху основата на осмяване на фи-
зическите черти на момък или мома. В тях се крие народният поглед върху красивото и 
привлекателното. Възрастовата разликата и личните представи за хубост подтикват мома-
та към дръзки закачки с момъка:

3. Ne durursun karşımda?   Какво стоиш насрещу мене?
4. Diilsin benim yaşımda.   Ти не си на моята възраст.

Момите, взискателни към външността на избраниците си, отхвърлят ухажвания на оне-
зи момци, които не отговарят на идеала за мъжката хубост:

4. Kız ıstemez bıyıklı.   Момата не иска мустакат.

Капризно момиче, разглезено от прекаленото внимание на двама кавалера - нарича ги 
“либетата ми”, отхвърля техните заканвания защото и двама имат недостатъци:

 
Aul boyu pytyrak,    В двора (има) лепкави бодили,
Benda var iki yvklum;   Имам си две либета;
Biri çirkin istamam,   Едното е грозно - не го искам,
Biri ufarak gitmam. (ТА)   Едното е дребно – няма да му отида.
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Момата не спестява неприятни думи за нежелан момък и бяга от настойчивите му 
ухажвания и домогвания. Отблъсканият момък се сравнява със свиня или куче:

1. Maaniciisın - maani çal,    Ако знаеш маaнe - пей,
2. Domuz gibi soluma,    Като прасе не сумти,
3. Köpek gibi uluma.    Като куче не вий.

Изобщо многобройните битови ескизи, макар и лаконични, осигуряват необходим 
фон за действието в маанетата:

4. kızlar kaave kavurur (Z 409)  Момите пекат кафе
Или:
4. hasır dokап kızları(Z)   Момичета,плетащи рогозката

И още:

3. Olуa bir koraf dokudu   Оля един десен изтъка,
4. Miti birlaf okudu.(ЛП)   Димитри една дума прочете.

Всички възможни етапи на любовните отношения - започвайки с ухажването и преми-
навайки към подготовката за сватбата - са отразени в маанетата. Радостно очакване и пре-
дусещане за разцъфтяващо любовно чувство звучи в маанетата за годеници:

3. kız, nişanlıın geçiyor   Момиче, минава годеникът ти,
4. inanmasın çık ta bak. (Z 68)  Ако не вярваш, излез да видиш.

Ако младите в това маане са опиянени от любовта и копнеят за щастлив семеен живот, 
израсналата девойка, напускаща родното си семейство, поражда тъга и жал в майчиното 
сърце:

Pençeresi aralık    От приотвореното прозорче,
ne bakarsın analık    Какво гледаш майке
o jar benı almasa    Ако оново либе моето няма да стане,
dünja bana karannık.(Z 358)  Светът за мен е тъмнината.

Често тревожни предчувствия навестяват и булката. Освен това нерядко те са сбъдват 
и се стига до разочарования. Cъчувствие към тъжната съдба на такава булка звучи в след-
ния куплет:

3.yazık ince beline    Жалко за тънката й снага (тънкото й кръстче),
4.düştü sarfoş yeline. (Z 43)  Попаднала в ръцете на пияница.

Отделните миниатюри съдържат афористични по стила си фрази, изразяващи много-
вековната народна морал и философия за семейния живот. Предпазването от заблуди и 
грешки при избоpа на бъдещата съпруга е тема в по-долното маане:19

19 вариантите на това маане са разделени от полувековия срок и са записани в същия район от Манов Ат. през 
30-те години (1938), a през 80-те от Ставрева Е. във Варненско (1984)- Л.Я.
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  Kara tauk tepeli    Черна кокошка качулата,
piliçleri küpeli    Пилета й са с обици;
aldanmayın çocuklar    Не се лъжете, момчета, 
şindiki kızlar şüpeli.(Z 37)   Сегашните моми са съмнителни. 

Първите строфи обрисуват накичени, гиздави кокошки и пилета, но присътства и мета-
фората на обицата като напомняне за момците да не лъжат по накичени и гиздави моми, 
които всъщност се оказват несигурни.

Нравствените устои в отношенията към хората и обноските с тях са здрави и устано-
вени. Осъжда се лъгането на съседите и на другите хора и се предсказват лошите послед-
ствия на такова поведение:

Alçaklarda baa olmaz,   В долгината лозе не става,
Kara yüzüm al olmaz;   Черно грозде не може да порозовее
Komşuykayı aldanan,   Който излъгва комшийката си,
yilik dünnyada bulmaz. (TА)  На този свят не намира добро.

И тук паралелът започва още в първата строфа - с отрицателната конструкция оlmaz/
оlмаz/bulmaz [не става/ неё расте/ не намира].

 Както и в по-горния пример, и в следващия куплет се съдържа отрицателна конструк-
ция. Коравосърдечното отношение, отчуждеността и хладнината в отношенията между 
хората намират израз в следните строфи:

Yasalıkta geçilmez,    През ясака не се минава,
bulanık su içilmez;   Мътна вода не се пие;
şindi dünya diişik,     Сега светът е различен,
hısım akraba seçilmez. (Z 203)  Не се гледа кой ти е роднина.

Едни от проявите на любовната тематика са еротичните маане. Следи от еротика, явно 
или завоалировано, присътстват и в другите жанрове на гагаузкият фолклор. Еротичните 
реминисценции обаче са най-многобройни в любовните четиристишия-маанета. Очевидно 
е, че авторите на такива песни са предимно мъже или хора, изразяващи чувствата си като 
да са от мъжки пол. Любовно-еротичните символи и сравнения са изградени в народната 
лирика върху аналогия с обектите и реалии от растителният свят (Пенева-Винце 1988, 106-
110). 

Така например, гърдите на момата се сравняват с ябълка, диня и други плодове, сим-
волизиращи плодородието: 

3. Gözal kızın koynunda,   В пазвата на хубавицата,
4. Alma gibi memelar.(ВМ 6)  Гърди като ябълки.

Или:

3. Кarpuz gibi memelar,   Гърди като дини,
4. Güüvem gibi tenelar. (ВМ 86)  Зърната им (са) като трънко сливки.
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Реалистичността е силна и понякога граничи с натурализъм. Това съответства на пре-
дметното мисляне на героите (Горелов 1965, 11).

Ето един пример за това:

3. Hiç aklımdan çıkmıyor,   От ума ми не излизат,
4. bijaz memeli kızlar. (Z 303)  Белогърдите моми.

В маанетата сексуалният живот на селячество се е отразил най-пряко и естественно. 
Лирическите четиристишия с подчертана еротичност са служили за вентил, през който се 
прокрадвали скрити чувства и желания, потиснати от онова, което са регламентирали мо-
ралът и патриархалното възпитание:

3. koynundaki narlerin   От наровете в пазвата ти,
4. birini bana versene (Z 341)  Я дай ми един от тях.

Така незавоалирано момък е молгъл да изрази желанието си да прогали момичето 
единствено и само чрез песен:

3. Arpa boday tenesi,   Ечмикови и пшенични зрънца,
4. Karagöz kızın memesi.    (ВМ 94) (Са) гърдите на чернооката мома.
Очевидно е, че много от еротичните маанета са продукт на ергенското творчество. 

Грубият еротизъм, присъщ на мъжкия стил на речта, личи в тези песни. Тогава в маанетата 
ясно прозира полът на изпълнител-автор от тези маанета. Затова еднозначно може да се 
говори, че песните са съчинени от мъже.

Често любовта във “Vita sexualis” - cексуален живот на народа се представя като на-
длъгване. Според народния мироглед, младите “се любят, то ест - лъжат се” (Шейтанов 
1932, 241-253). Нерядко момата е станала жертва, и като е била излъгвана от момък или 
момци:

3. San koyun ol, ban kuzu,   Ти овца стани, аз агне,
4. Aldatalım şu kızı.   Да излъжем тази мома.

Момците не се свенят да използват лъжа, за да достигнат целта си - да подлъжат наив-
ното момиче. Cпоред нашето наблюдение, най многобройни песни с еротично съдържа-
ние се срещат в по-ранните фолклорни сбирки, от изследвачите като Мошков и Заянчков-
ский. В по-късно събраните песни еротизмът е почти не доловим.

За прославата на хубостта са известни маанета с критична душевна и физическа об-
рисовка на външността на героите. Подобно отношение предполага известен обществен 
идеал, от гледна точка на който се преценяват качествата на обекта на любовта или на 
възможния брачен партньор. Освен това в маанетата, с едва доловими щрихи и намеци е 
представена и психологията на любовните взаимоотношения.

Леността, лекомислието, страстта към подмладяване и прекаленото подражаване на 
модата звучи в следната песен:
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  3. Beyaz moda20 başında,     Бялата кърпа на главата й,
4. Terini sila-silа,    Изтривайки пота си,
5. Ne biyaz modası    Каква е бяла кърпата й
6. Galastan alanması;   Купена е от Галац
7. Şu beyaz kolcaаzlarnı   Тези бели ръчички
8. İbrail kokonası. (ЛП).   На Браилска кокона.21

Песните приемат форма на весели закачки между моми и момци, като се представят 
невероятни и забавни случки и сцени. Понякога те съдържат безобидни шеги, но не са ряд-
кост и маанетата с предизвикателно звучание. Задевките в отделни случаи дори граничат 
с цинизъм.

Никой и нищо не избягва от обидните закачки - нито моми, нито момци:

Uzunsun sırık gibi    Дълъг си като върлина,
ekşiisin koruk gibi    Кисел си като зелено грозде;
ne gezersin dajdan daja   Какво скиташ по горите,
kırkılmış eşek gibi. (Z 418)  Като остригано магаре?

Тези риторични въпроси подсилват комичното звучене на песните за взиcкателни мла-
дежи с непостоянни чувства, готови да забравят старите си изгори заради нови девойки. 
Новостта е винаги увлекателна за тях:

Aul boyu portokal   B двора расте портокал,
portokala kim bakar   Кой поглежда портокала?
yeni kızlar varkana   Когато има нови моми, 
yeskilere kim bakar. (Z 60)  Кой поглежда старите?

Тъжният патос, макар че се съдържа в маанета, по-скоро е изключение. Оптимизмът, 
живеещ в народа, е особенно забележим в обагрените с хумор и насмешки маанета. В 
шеговита форма се възхваля физическата и душевната хубост на герои като: İnce belli bey 
kızı [Тънкоснажната бейска девойка], Yanakları kırmızı [Червените й бузи], Benim yarim pek 
yalpak [Моето либе е много учтиво]. Изброените достоинства на избранника/избранница-
та често са ирония и насмешка или пък съдържат пейоративни и оскърбителни бележки:

Senin gibi sümüklüyü,   Като тебе, сополонко, 
Hiç da görmesem olur. (ЕС)  Може изобщо да не срещна.

Пренебрежението към този кавалер, неуважението към него граничи само с отно-
шението към дебелият. Негативните качества като измамничество също не убягват от 
насмешките на момите:

20 Мода – забрадка, част от гагаузкия женски костюм. По-подробно вж. Курогло, Маруневич 1983, 68 - Л.Я.
21 Тук кокона – натруфена, накичена жена (гръц.) или, според българските речници, е жена -  християнка 
(B: БЕР, съст. Георгиев, т.2, 1979, 536. София) - Л.Я
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3. Benim bir yarim vardır,   Имам си едно либе, 
4. Hep sölar yalan,yalan.( ВМ)  Все ме лъже ли лъже.

Пиянствово като голям недостатък е осмято от момата, която нарича момъка “пияница”:

3. Benim vardır bir yarim,   Имах си едно либе,
4. Adını sarfoş koydum.(ЕК)  Пияница го нарекох.

Народният идеал за девойката не подценяваха хубостта й, но той включва преди всич-
ко скромността и срамежливостта й. Циничното маане осмива девойка, зяпаща по момци-
те и задигаща полата си:

Hay üzüne, üzüne,   Ай на лицето, на лицето,
Yubkan çıkmış dizine.   Полата ти се вдигнала над колената.
Çocuklara bakbana,   Който гледа момчетата,
Tauk sıçmış üzüne.(BM)   Кокошка му е осрала лицето.

Най-популярният недостатък, осмивaн в маанетата е мудността и непохватността. Иро-
нията и хуморът в следното маане са подчертани чрез контраста на двете му части. Пър-
вата част е иронична възхвала на героя, а втората част разкрива “позитивните” му черти 
чрез противоположното. Първа част те подвежда да повярваш в доброжелателността към 
либето, но финалната част разсейва това с ирония и сарказъм:

Evin üstü keremet,   Покривът на къщата е с киремиди, 
Benim yarim şeremet;   Моето либе е палаво;
Hem şeremet, hem gözal,   И палаво, и хубаво, 
Pek uyuklayrak gezar,   Като върви и дреме, 
Parmaklarını urarak,   Щракайки с пръсти, 
Tırnaklarını kırarak. (НБ)   Чупейки ноктите си. 

Комичността се постига посредством несъвпадението на съдържанието на двете час-
ти. Според фолклористите, специалисти по частушките, “действителния смисъл (на произ-
ведението, заб. моя - Л.Я.) придават именно отрицателните епитети”22.

Хуморът, в който се вплитат саркастични закачки, създава мажорно настроение и със-
тавлява едната от жанровите особености на маанетата. В тях битовите картинки, изпъс-
трени с хумор, са реалистични и релефни: Мързеливостта на някои от младите е изобра-
зена чрез гротескна картина на “работата им” в контраст с трудолюбивите им връстници. 
Празното прекарване на времето от ергените става прицел за народната критика в песни-
те. Младите се заети с похапване, а не с работа. Мързелът е кусура, който не е толериран 
и в народната лирика:

Şindiki genç güvaalar   Сегашните млади зетьове
Saada kıyırma iyerlar,   Само баница ядат,

22 По-подробно за епитети вж. Чистов, Народные Традиции и Фолклор. Очерки Теории. - Л, 1986
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  Saada kıırma iyerlar,   Само баница ядат,
Biaz şarap içerlar. (ИК)   (И) бялото вино пият.

Социалното неравенство и несправедливост са теми, които понякога се засягат в ма-
анетата. Лаконичната форма подчертава афористичността на жанра и го доближава до 
пословиците:

Bahçelerde dal parmak,   В бахчете клониките са тънки,
Ne islaa zengin olmak;   Как е добре да си богат;
Fukarenin şanıdır,    Гордост е за бедния,
Zengine yalvarmak.(Z 78)   Да се моли на богатия.

Ирония и сарказъм се прокрадват в пословици като: Dünya, dünya, yalan dünya [Cвят, 
свят, лъжовен свят] (Z 128). Риторични въпроси подчертават отчаянието на героя, поради 
това че не намира справедливост в тоя свят23:

Raf jüstünde taneler   На полицата (подредени) неща,
jıkılsın mihaneler    Нека да се срутят механите;
şindi zenginner büjümüş   Сега богаташите се издигнали,
ölsün mu fukareler.(Z 366)  Какво, да умират ли бедните?!

На остра критика се подлагат и отделните социални групи като, например, свещениците:

3. Papazın saçına    На попската глава
4. Onbeş sopa kıçına. (ЕС)  Петнадесет пръчки по задника му.

Маанетата са емоционален и динамичен жанр. Те непрекъснато се подновяват с нови 
теми и образи. С новите реалии в песните навлизат и нови думи, които в традиционно лири-
ческия подтекст на маанетата внасят комизъм със своето често дисхармонично звучание. 
Може би затова такива образи изникват спорадично и не развиват варианти. Фермерският 
живот, преобразованията в гагаузкото село са намерили своя отзвук в маанетата:

1. Aya baktim ay ayaz,   Към месец погледнах, мразовит е.
2. Fermada piliçlar bim-biyaz;  Във фермата пилета са бели-белинички;

Или:
1. Havalar oldu serin,   Времето се заохлади,
2. Traktorlar sürar derin. (НБ)  Тракторите орат надълбоко. 
Като правило, новите маане се появяват в лоното на старите, вече станали песни с дос-

та на брой на варианти, които циркулират сред народа. По този начин се внасят промени 
както в съдържанието, така и в структурата на жанра:

Benim vardır bir yarim, 7   Имам си едно либе,
Şindi gitti Telinaya;8   Сега замина за Целините;

23 За риторическите въпроси в маане вж. Гл. II, 3.4- Л.Я. 
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Telinadan kiyat yazaar, 8    От Целините писмо пише,
Yazdıkça yazayor. (MД) 6   Толкова са дълги (писмата му).

Най-скромен дял съставляват маанетата, които имат характер на философски опити 
на техните автори и изпълнители. Немногобройността на песните от този дял се крие в 
реалистичната природа на маанетата. Фотографската бързина и точност в незабавното 
реагиране на конкретните прояви на живота, не допуска дълбокомислени абстракции и 
отстъпления, за да не изпусне живата аудитория и да не отвлече слушателя от точните на-
блюдения и изводи. Въпреки това, като много пригоден за преценка и схващане на нещата 
жанр, маанетата съставляват гръбнака за проявите на житейската философия в народната 
лирика.

Малкият дял на “философските” или умозрителните четиристишия-маанета са посве-
тени на общочовешки стойности и идеали. Те отразяват схващанията за преходността на 
битието:

Bu dünyada imek,içmek boştur,   На този свят яденето и пиенето е напразно,
Şu dünyada sopu sonu boştur;   Краят на всичко в този свят е безсмислен;
Can kafeste besli kuştur,    Душата е птица  охранена в клетка,
Vakıt gelir uçar bir gün    Времето й дохожда и хръква един ден
Garip yömürüm geçer her gün.(АМ, ЕС)  Горкият ми живот минава всеки ден.

Авторската позиция е доста пряко изразена в строфите на това маане. Всичко изглеж-
да напразно и безцелно в тази свят, тъй като краят на живота е един - забвението и смър-
тта. Фатализмът и безизходното настроение рязко контрастират с иначе оптимистичния 
патос на жанра маане. Душата се сравнява със затворената в клетка птица. Както птицата, 
която ще напусне тази клетка един ден, така и душата ще напусне тялото. Авторът съжа-
лява за своя тъжен живот, който отминава и с всеки ден се приближава към края си. Като 
че ли паралелизмът и реалните картини са си разменили местата в това маане. Първите 
два реда съдържат констатация и постулат: “всичко е празно и напрасно в живота.” След 
това в трета, четвърта и пета строфи душата на героя се сравнява със затворената в клетка 
птица. Дори по структурата си (разносложни строфи с 8 до 11 срички), това маане се добли-
жава до песните-тюркю. 

За разлика от другите жанрове, където тематичният диапазон се ограничава с услов-
ности и законите на жанра (като исторически, баладни песни), за песните-маанета е харак-
терна пъстротата на съдържанието. Това разнообразие също е резултат от историческото 
развитие на песента. Народната лирическа песен има своя история и изхожда от обектив-
ния лиризъм, обагрена с колорита на местните отношения и интереси (Веселовский 1939 
[1870]). В гагаузките маанета са се отразили основни етапи и детайли на сложния старо-
селски бит. За всеки период е характерна своя тематика, която се диктува от условията 
на народния живот. На маанетата е свойствена онази наивност и прямост на поетическото 
виждане, която осигуря тяхната дълговечност. Прието е да се смята, че отначало маанета-
та не са могли да бъдат нищо повече от летопис на взаимоотношения на младежта. И само 
когато припевката-маане частично е изгубила своето практическото значение, когато тя се 
е отделила от играта, от танца, ставайки самостоятелна песен, нейният тематичен диапа-
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  зон се разшири. В лиричните миниатюри по-силно почват да звучат общочовешки мотиви. 
Лирическата припевка-маане неизбежно засяга общи проблеми на семейството, брака, 
положението на жената, социално неравенство и безправията в рамките на семейството 
или общината. Маанетата стават изразител на възгледите и етиката на народа, на неговите 
идеали за моминската хубост, младежката физическа и нравственна красота, а и на нор-
мите на поведението. В песните прозират универсалните за световния фолклор мотиви 
любов между младите хора, майчинската загриженост за съдбата на дъщеря й, и прочее. 
Със сарказъм и ирония в маанетата се осъждат негативните черти на характера или пове-
дението на младия герой. Критиката се простира и върху представители на социални групи 
(духовенството, свекървата и други). 

По-малка част в сравнението със семейно-битовата тематика заемат общественно-фи-
лософските маанета. Кратката форма и злободневният патос на маанетата предопределят 
и тематичната им насоченост. В относително стабилната форма на песните-четиристишия 
е изобразен душевният свят на героите. В целокупността на текстове прозира картина-
та на нравствения живот на народа, неговата творческа мисъл, мироглед и естетически 
пристрастия. Маанетата са дълбоко народни творби, които представят философията на 
народното битие с неговите противоречия и истини. 

3. Автори, изпълнители и лирически герои 

Маанетата, както всеки друг фолклорен жанр, са анонимни произведения. Техният ав-
тор е самият народ. Това съвсем не означава, че всеки гагаузин е съчинявал маанета. Съчи-
нителството е дарба, признание на която е титлата мааниджи [мааниджия] или  мааниджи 
башъ [съчинител на маанетата]. Що се отнася до тяхното изпълнение, в миналото то е 
включвало сравнително широк кръг по-млади хора, които са знаели по-голям брой маа-
нета. Тези хора също са били наричани мааниджи. Песните - маане са се пеели една след 
друга.

Маанетата могат да се изпълняват от представители на всички възрастови групи. Като 
посочва събирателката на фолклора на гагаузите в село Българево, Добричко Е. Ставрева: 
“Всички информатори отбелязват, че песните са ги учели от по-възрастни хора – майка, 
баща, братя, сестри, и други” (Ставрева, 216). Интимният характер на жанра обаче, закач-
ливост от една страна, и ориентирoванността към слушателите - от друга страна, а също и 
мобилната форма, обуславят битуването им предимно в младежка среда. Cпоред фолкло-
ристите, “...съществува разделение на художественния труд по пол. Коледната песен ..се 
твори и актуализира от неженените мъже, лазарската и сватбарската песен са моминското 
творчество”(Живков 1991, 272). Маанетата са продукт предимно на младите хора девойки 
и жени, понякога младите ергени. Ситуативно и полово обозначени и регламентирани за 
изпълнението на тези песни.24 Интересно е, че мнозинство от информаторите-изпълните-
лите на маанетата за нас са се оказали жените (от различна възраст и в двете разгледани 
тук групи), а не мъжете (Вж. Приложение I - Л.Я.).

Маанетата могат да се пеят както колективно (хорово), така и индивидуално (солово), 
“...като припева или последното двустишие се повтаря от всички участници в хорото. Ос-

24 По-подробно за ситуативността на изпълнението вж. Гл.I, ч.5 – Л.Я.
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вен това могат да се изпълняват и от двама певци (мома с егрен, само моми, само ергени) 
във форма на диалог или монолог-речитатив с или без инструментален акомпанимент, с 
или без танцови съпровод. С други думи, традицията, условията и ситуациите диктуват на-
чините на изпълнение на маанетата. Например, ако се припяват моми и ергени, те следват 
логиката на създадената ситуация. “Някои песни са изградени като въпрос- отговор, въ-
прос, например, се задава (пее) от ергените, а отговорът е от момите, и обратно” (Ставре-
ва, 217). В това се крие и мотивацията на персоналиите в тези песни. Ако поводът е друг, на-
пример, изпълнение на хоро, тогава съществуват два “сценария” за маането, които също 
са ситуативно обусловени: ако съществува един главен изпълнител, той/тя веднага става 
водещ в групата, която пее и налага своя вкус, своето предпочитане и начин на мислене. 
Всички останали пеят подир него/нея. Другият сценарий е в сила, когато в хорото същест-
вува и втора, по-рядко, трета певица, която в момента става партньор на първата певица. 
Тя обаче е партньор в опозиция, т. е. тя отговаря чрез припяване, подхваща маане на нова 
тема. Така едната част на хорото пее, а другата отговаря, т. е. “Каршъ илерси деиш атардъ-
лар … Атъшмак маани - атардълар[ Насрещно, преди си разменяха... размяна на маанета 
– разменяха си]”:25 Примерно първият изпълнител задава темата:

Karanfil aşlanır mı?   Каранфил присажда ли се?
Saasısı taşlanır mı?   Саксията му с камъни замерва ли се ?
Yeski yar boşlanıp ta,   Зарязвайки старото си либе,
Yenisi başlanır mı? (ЛБ)   Захваща ли се (човек) с ново?

Вторият певец се отговаря:

Karanfili aşladım,     Каранфил присадих,
Saasısını taşladım;   Хвърлих по саксията му камъни,
Yeski yari bоşladım,   Зарязах старото си либе,
Yenisine başladım. (ЛБ)   Захванах се с новото.

Много често, ако центровете “са два или три в хорото, момите, които се хващат на 
танца, се насочват към съответната водеща, която е и игрохорката (играчка, изпълнител-
ка, танцьорка) и водеща в изпълнението на песните. Друга характерна ситуация е колек-
тивното изпълнение на маанетата по хората и седянките. Тя предполага друг вид диалог 
между мома и ерген. Тогава маането се доближава до естествената диалогична форма 
на общуване. Подобни диалогични размени се наричат “атъшмак [задявка с думи]”, или 
“деиш [обмен на реплики]”. Д и а л о г ъ т е един от характерните белези на маанетата. 
Според Гордлевски, често песента е съставена във формата на диалог, в който се съдържа 
състезание между младеж и девойка (Гордлевский 1961, 239 ). Ето пример за подобно яв-
ление при гагаузките маанета:

Sarı kihat jelpeza,    Жълта хъртия накупа,
Мari, kumu, gel biza   Мари,кумо, ела при нас
Nası varajom siza?    Как ще отида при вас?
Komşular gülar biza.(ВМ 17)  Съседите ще ни се смеят.

25 Информатор: Г. Анастасов, с. Българево, Добричко.
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  Евентуално диалогът или участието в песента на две лица е истинско качество на пое-
зията на урало-сибирските народи (Гордлевский, 239). Ковалски добавя, че появяването 
на тези песни у османците не трябва да се търси в персийското влияние и че mani  и türkü 
се явяват общотурски произведения. Зараждането им лесно може да се представя като 
размяна на песни между мома и момък, където всяка следваща песен се явява сякаш от-
говор, и по някакъв начин реагира на думите в предишния куплет. Най-характерната черта 
на маанетата проличава в това, че това двата стиха са най тясно свързани помежду си и 
образуват едно цяло, от извикване-покана и отговор (Kowalskii 1921, 184).

Ето илюстрация на това твърдение на гагаузка почва:

Merdivene binsene   Качи се на стълбата,
jüzünü bana dönsene   Обърни лицето си към мене,
janazıından al gülü   От бузичките ти ( като) алени рози,
biri bana versene.(Z 339)   Една от тях на мене ми дай.

Merdivene binemem   На стълбата не мога да се кача,
jüzümü sana dönemem   Лицето си не мога да обърна към тебе,
janajımdan al gülü   От бузички ми (като) алени рози,
birini sana veremem. (Z 340)  Нито една не мога да ти дам.

Тук контекстът сочи “ролевите герои”: първото четиристишие явно се изпълнява от 
момъка, а мома му отговаря. Понякога в едно маане се съдържа покана за диалог:

Kale kaleye karşı    Крепост срещу крепост,
kaleden attım taşı   От крепостта хвърлих камък,
gel kız maane söjlelim   Ела, момиче, маани да кажем,
dosta duşmana karşı.(Z 226)  Напук на врагове и приятели.

Често в диалогичните песни изпълнителите и слушателите могат да си разменят мес-
тата. Тогава мъжките и женските роли не са ясни и половият признак26 липса в диалога. На 
подканата е насочено следното произведение:

Maaniзi başı mısın   Ти съчинител на маани ли си?
зevahir taşı mısın    Скъпоценен камък ли си?
bir kaç mani söjlesem   Аз ще те кажа няколко маани,
зebinde taşır mısın. (Z 317)  Ще ги носиш ли в джоба си?

Следва отговорът:

Manici başijim da    Aз съм съчинител на маани,
сevahir taşijim da. (Z 318)   И съм скъпоценен камък.

Тук главното лице е “мааниджи” - съчинител на песните. Диалогът е между него и ли-
рическия герой или млада девойка. Певецът като в едно лице обединява ролите на двата 

26 В гагаузкия език не се различава граматическата категория род –Л.Я.
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героя: момък и мома. Нерядко авторът съвмества и двата персонажа като изпълнява са-
мият песента от двата лица. В примера по-долу диалогът между героя и младата татарка 
композиционно се вмества в рамките на едно маане, но с удължена форма - добавено към 
четирите реда двустишие:

Bir рınar var gölgeli,   Има един сенчест кладенец,
İçi dolu zerdeli;    Вътре е пълен със зарзали;
Kız mıysın, tatar mıysın,   Момиче ли си, татарка ли си,
Zerdeli satаr mıysın?   Зарзали продаваш ли?
Kızım da, tatarım da,   И девойка, и татарка (съм),
Zerdeli satаrım da.27 (BM)  И продавам зарзали.

В някои случаи, когато контекстът не споменава за изпълнителя, информаторите ком-
пенсират това с ремарки в зависимост от изпълнителите на маането. Обръщайки се към 
либето си, момата пее:

İçme be beyim içme,   Не пий, беим, не пий, 
Sarfoş olursun,    Ще се напиеш,
Saat beşten sora    След пет часа
Pişman olursun. (ЛБ)   Ще съжеляваш.

Тези укори момата изпраща на момъка, който е прекалил с пиенето. В следващото ма-
ане липсва пряк диалог, но при пеенето се редуват мъже и жени. Това ни дава основание 
да определим редуващите се маанета като мъжко или моминско:

Тя:
Yılan gelir kaçarak,   Змия пълзи бързо,
Yarim gelir üç ayak,   Либето ми идва на три крака.
Bizim plana uruldu,   Блъсна се в оградата ни,
İki gözdan kör oldu. (BM 42)  С двете си очи ослепя.

Той:
Kaledan indim hasa,   Спуснах се от крепостта,
Halvayi bastım tasa,   Натиснах халвата в легена,
Benim yarim pek gözal,   Либето ми е много хубаво,
Azbuçuk boyu kısa.(BM 43)  Ръстът му е малко нисичек.

Разбира се, това е доста условно, тъй като в езика на песните липса категорията род. 
Обаче както се личи в горните примери, В. Мошков е записал няколко такива маанета, от-
белязвайки рода на изпълните преди всеки пример.

Ако в диалогичните маанета често е известна половата принадлежност на героите, и 
тяхната роля, в монологическите песни лирическият герой се изяснява по-широко и по-об-

27 Ne kızım ne tatarım    Нито мома съм, нито татарка
    Ne zerdeli satarım. (EK)   Нито зарзали ги продавам.  
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  що. Образът му се разкрива чрез неговата реч, чрез портретното му описание и чрез изо-
бразяването на душевната му същност, предавани често чрез жест. Чувството, душевната 
колизия се осветлява чрез саморазкриването на героя в съпоставка със света на природата 
и по този начин светът се приобщава към преживяванията на героя (Горелов 1965, 17). Тази 
аналогия може да бъде изразена чрез паралелизъм (душевното състояние на героя е съз-
вучно с пейзажа) или чрез контрастни съпоставки на вътрешния свят на човека и обкръж-
ваща го природа. Затова най-разпространената композиционна форма на изразяването на 
лирическия герой в народната лирика е м о н о л о г ъ т. Тази форма е най-естествената 
за непосредственото изразяване на мислите и чувствата на лирическия герой на песента. 
Индивидуалното изпълнение на маанетата дава повече простор за играта на фантазията и 
за емоционално-художественото творчество, за въплъщаването на собствените интимни 
творчески стремежи на певеца, а във връзка с това и за психологическото задълбочаване 
на текста (Колпакова 1986, 145). Публичното изпълнение на частушките е израз на лични 
мисли и чувства и същевременно е тяхна обществена апробация (Симаков 1913). Такива 
песни обикновено започват с риторичен въпрос-обръщение (като заместник на живия ди-
алог), с подразбиращо се второ лице или с олицетворен предмет:

Ah saçak,veran saçak,   Ах, стряхо, стара стряхо,
Dayansam, yıkılacak;   Ако се подпра, ще се събори;
Topla, komşu, kızları,   Прибери си, съседе, момата,
O da bu auşam kaçacak. (ЛБ)  И тя тази вечер ще избега (ще пристане).

Обръщенията повишават емоционалността на песента, придават повече конкретност 
на мислите и чувствата (Лазутин 1981, 61). Дори и без присътствие на адресата, обръщени-
ята подсилват емоционалния тон на маанетата.

 Лирическият герой на маането има своята определеност. Това се отнася най-вече за 
идентифицирането на половата му принадлежност - ако е момче - може да се каже за него 
“ооlan” [момък], ако пък е момиче, тогава се пее: “Kim olursa olsun [Който и да е]”, т. е. за 
изпълнителя не е важно кой. Това налага в стиховете да се използуват повелителни форми 
или безлични обръщения:

Ay gidiniz, gidiniz,    Ах, вървете си, вървете си, 
Siz bizi beenmediniz.   Вие не ни харесахте;
Taa iyisine saldınız,   Налетяхте на по-хубави,
Gene bize kaldınız! (ЛБ НБ)  Пак при нас останахте!

Понякога полът може да се дедуцира от характера на текста, от неговото експресив-
но-стилистическото оцветяване. Тук е дрехата като детайл посочва на пола на носителя 
й – момче е с каскета:

İki kaun, bir karpuz,   Два пъпеша, една диня, 
Ne durursun kartussuz?   Защо стоиш без каскет?
Açan diilsin yaşımda,   Щом не си на подходяща възраст,
Ne durursun karşımda? (ЛБ)  Какво стоиш насреща ми?
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Това маане е явно изпълнявано от мома, флиртуваща с момък, който е по-млад от нея 
и затова е неподходящ за неин годеник. Често полът на героите се определя от контекста 
на песента:

Bıyık braktım – ko büyüsün,  Пуснах мустаци - нека да растат,
Yarimi gıcıklasın... (СК)   Да гъделичкат любимата ми...

Маанетата, изпълнявани от ергени, често съдържат цинични оценки по отношение на 
момите, за които са предназначени песните:   

Pat altında tauklar,    Под леглото кокошки,
Kızlar gibi nauklar,   Глупави като момичета,
Pat altında turnalar,   Под леглото жерави,
Kızlar gibi kurvalar. (BM)   Все такива курви, като девойките.

Някои вариантите от маанетата се различават помежду си само по промяната на пер-
сонажите в тях yar [либе], се сменя с kız [момиче], или çoçuk [момче]. Всеки слушател на 
песните е потенциален изпълнител, който несъзнателно или съзнателно внася промени 
(Пропп 1976, 26). 

Отделна група съставляват песните, в които се спомeнават балканските съседи на га-
гаузите: българи, гърци, татари, турци, цигани и други. В тези маанета звучи емоционал-
но-експресивната оценка на изпълнителите, тяхната симпатия или антипатия по отноше-
ние към иноезичните лица :

3. Seveceksen, Bulgar sev   Aко залюбиш залюби българин 
4. Soyu, kökü burdadır.   Родът, коренът му е тук.

Следното маане по съдържанието си е противоположно на горното. Героят не може да 
залюби българин/българка и е готов да понеса това:

3. Вen Bulgarı sevemem,   Аз не бих обикнала българин,
4. Cezam neysa, çekerim.(АМ)  Каквото и да е вината ми, ще я понеса.

Любовта в народната култура се мисли като болест или като тежко изпитание (Живков 
2000,158). Момчета от друга народност (очевидно гагаузите ) искат да измъчат младата 
гъркиня и тя да страда:

3. Şu urumun kızının,   На тази гъркиня дъщеря й,
4. Soldursak al üzünü.(BM)  Да накарам аленото й лице да побледнее.

При проучването на достъпните ни текстове на маанета стигнахме до заключение, че 
системата от термини-названия на изпълнителите и лирическите герои в българския песе-
нен фолклор не се различават значително от системата на гагаузките наименования в маа-
нетата. Например, в българските песни срещаме: “дружка, изгора/ изгорник, либе, гидия” 
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  в системата на лирическите герои. Подобни персонажи срещаме и в гагаузките маанета. 
От названия на лирически герой най-разпространените са думи: yarim [либе мое], което се 
дължи на лирическия характер на маането. По-рядко са употребени yavklum [любимия/-ма 
, istediim [желаният -та] (във форма на субстантивиран глагол), например: yavklucuyma 
verselar[на възлюбена/-ия ме да дадат](МД).28

Очертава се и кръг от песни, занимаващи се с отношението свекърва-булка. Характер-
на тяхната особеност е негативното отношение на снахата към свекървата:

Samannıkta kedilar,   В плевника котките,
Mirau, mirau dedilar;   Мяу-мяу казаха;
İki gelin - bir olmuş,    Две булки се съюзиха,
Kainana yidirdilar. (ЛБ)   Та свекърва изядоха.

В следващото маане певецът като че ли задава въпрос, на който отговоря сам:

Kaynanayı  n’ apmalı?   Свекървата какво да се прави?
Merdivenden atmalı;   От стълбището да се хвърли;
Yuvar-teker olurkan,   Докато шумно се търкаля,
Siirine bakmalı. (ЛБ)   Да й се погледа майтапа.

Изпълнителят първо кара слушателите да помислят върху въпроса му какво да се пра-
ви със свекървата, след това (в останалите три строфи) предлага и дори налага отношение-
то и “решението” си.

Маанетата са едни от най-типичните жанрове в гагаузката песенна лирика, несковани 
от условностите на поетиката и стила. Изследователите на руската частушка посочват со-
циалната функция на песните: като саморазкритие, те звучат едновременно за себе си и за 
всички. Частушката е общественна, иска да декларира изпълващото човека чувство, да го 
запали, да предизвика отговор (Горелов 1965, 17). Това се отнася и до маанетата. Ние сме 
анализирахме по този критери 1060 маанета и сме разделихме текстовете условно на гру-
пи в зависимост от честотността на споменаване на определен герой в тях.

Вид обръщение Бг Бсг Общ брой
Yarim [Либето] 161 152 313
Ben [Аз, съм] 120 134 254
Kız/çocuk[Момиче /момче] 87 117 201

Безлични обръщения 81 89 170

Лични имена 6 15 21
Gelin/kaynana [Снаха/свекърва] 10 8 18
Komşu [Комшия] 1 9 10
Can [Mили/мила] 3 4 7
Първо лице, мн. ч 11 6 17
Роднини:dadu[дядо] 4 3 7
Етноними 3 1 4

28 Вариант: İstediime verselar  На исканата да ме дадат (ЕК) – Л.Я.
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В тази, макар и условна разподялба ясно се вижда надделяването на младежката тема-
тика и проблематика в песните. Безлично-неутралните форми на обръщение (първите от 
петте групи) са по-разпространени и многообразни за разлика от маанетата с използване 
на етнонимите и ономастиконите. Анонимността на авторите на маанетата ярко пролича-
ва при младежките маане. Групата на маанетата, използващи лични имена макар и немно-
гобройна, се характеризира с вариране на имената, използвани от певеца в зависимост от 
публиката, за която те са предназначени. Когато при изпълнението се използва името на 
слушателя, се установява пряк контакт с аудиторията и се засилва въздействието на песни-
те и на тяхното съдържание. Понякога заради своята композиция такива маанета поканват 
слушатели да бъдат действащи лица в песните, стимулират активното им възприемане на 
текста:

Büün çocuklar yepsi yevda,   Днеска всички момчета в дома,
Büün çocuklar yepsi yevda;   Днеска всички момчета в дома;
Söla,mari(Lanka)29 kimde gözün   Кажи (името) в кого ти са очите?
Dünya dolu (Baurçulu) oolu. (ЛБ)  Светът е пълен със сина му (име).

Маанетата се различават и по социално-половия статус на изпълнителите си. Същест-
вуват женски песни, (при които изпълнителите са моми и жени) или тaка наречени мъжки 
песни (момчета и мъже привнасят своят стил в езика на песните); маанетата с упоменаване 
на действащи лица и с обръщения към тях: Al, deveci, deveni [Вземи, камиларю, камилата 
си], а също и “неутрални” песни. Според комуникативният критери маанетата се разделят 
на диалогични и монологични. Горепосочените маанета са от диалогичен тип, ако съдър-
жат обращения или пряко извикане на героите или аудиторията. Диалогичният характер 
на маанетата говори за социална натовареност и патос на песните. Монологичните30 ма-
анетата са от по-интровертен тип, рефлексии на чувствата, преживяванията и емоциите, 
които изживяват героите или самите автори. В тях се използват предимно риторични въ-
проси: Beni yarden ayıran acaba gülmüş müdür? [Той който мe раздели с либето, дали е се 
усмихвал?]. В монологичните песни образните паралели са по-издържани, докато в диа-
логичните куплети паралелът е размит или отсътства напълно. Поради кратката си фор-
ма, злободневен патос и битова тематика с размени на куплети, тези песни непременно 
изискват аудитория и живa, моменталнa реакция на пеенето им. Тука констатираме един 
парадокс. Наред с това,че са много частни и личностни по съдържанието си, маанетата в 
същото време изискват социалната реализация при изпълнението. Така собственните име-
на в песните се срещат извънредно рядкоб а героите се маркират с най-общите опреде-
ления. Както се вижда, всички тези критерии могат да характеризират маането само, ако 
бъдат взети в своята съвокупност. Поради това е твърде трудно песните от този тип да се 
класифицират само и единственно по универсален критерий.

29 Тук се вмъква името на девойката и фамилното име на момъка - в трета и четвърта строфа, по изборa на 
изпълнителя – Л.Я.
30 Има предвид монологичност (доста условна характеристика за късите експромтни произведения) на изло-
жението, но изпълнението на маането е социален акт, според нас. - Л.Я.
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  4. Вариативността на маанетата

В тази работа, посветена на един жанр на словесния фолклор не е възможно да зао-
биколим въпроса за вариативността. Вариантите са форми на функциониране на словото 
в народно-поетическото творчество. Вариантността е важно условие за самия процес на 
предаването и съхраняването на информацията (Осинин 1972, 82), а вариантът е конкрет-
но проявление на фолклорната творба в конкретен словесен текст (Путилов 1976, 106). С 
други думи, “вариант” наричаме творба, така както тя съществува в конкретен момент на 
устното й предаване (Чистов: Путилов 1976, 5).

Вариативността е органично присъща на маанетата и е свързана с характерния за тях 
синтактично-смислов паралелизъм, както и с импровизационната им природа на словесен 
фолклорен жанр. Характерната за тях версификация, а и изложените по-горе характерни 
особености на функциониране на фолклорните жанрове, предопределят възникването на 
вариантите при манетата. В това отношение с пълна сила важи твърдението на Лазутин, че 
в процеса на създаването на творбата се изработва цяла система от похвати, които пома-
гат на оперативната памет да запази текста (Лазутин 1981, 150). С термина в а р и а н т  в съ-
временна наука се обозначава “…съотношението на различни записи на едно и също фол-
клорно произведение, в които има някакви различия (сюжетни, композиционни, текстуал-
ни)” (Чистов, цит. по Путилов 1976, 16). Съвокупността на вариантите е прието да се нарича 
и н в а р и а н т. Мнозина фолклористи подвеждат отделните варианти към общ прототип 
(Динеков 1990, 29), т. е. търсят цялокупността в традиционните и устойчивите признаци на 
предметите и явленията. Има и фолклористи, според които вариантът е текст, който се е 
появил в естествени условия на съществуването на произведение, а не като резултат на 
изследователска работа (Колпакова 1986, 145). Освен това вариантът понякога се разглеж-
да и като шлайфане и творческо преосмисляване на традиционното в творбите, а също и 
като единична проява на таланта на изпълнителя. В този последен случай на преден план 
излиза неговото свободно, творческо боравене с текста или неспособността му да го за-
пази добре. Всичко това води до по-късни напластявания върху дадена фолклорна творба. 
Почти всички изследователи обаче единодушно признават динамизъма като подтикващ 
фактор за създаването на вариантите и приемат, че формите на разпространение водят до 
непрекъснати текстови и структурни промени, до непрекъсната подвижност на текста, до 
вариантност, която превръща съществуването на фолклорната творба в неспиращ процес 
(Динеков 1978, 29). 

Фолклорът като традиционно явление, в традиционността си органично съчетава ста-
билност и вариативност. Вариативността е начин на съществуване на традицията и е ха-
рактерна за всички жанрови системи, включително и за гагаузкото народно-поетическо 
творчество. Изследвачът на руската частушка А. Горелов смята, че частушките възникват 
експромтно, при това често въз основа и използването на по-рано заготовените фрази, 
завършеци, фразови откъси на други частушки (Горелов 1965, 11). На типологическото род-
ство на тюркските народни четиристишия с руски частушки се обръщали внимание и реди-
ца други учени (Хамраев 1988, 142; Самошкин 1976, 45). Законите за образуването и битува-
нето на вариантите на частушката са аналогични с тези на гагаузките маанета. Последните 
са особенно богати на варианти по отношение на двете си началните строфи:
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В един вариант срещаме:

1. Ay Kongazın buzları,   Ах ледовете на Конгаз,
2. Fodul fodul kızları.   Горди, горди са момичета му.

В друг вариант обаче същите строфи гласят:

1. Ay Aydarın buzları,   Ах, ледовете на Гайдари,
2. Uzun yetekli kızları.   Момичета са с дълги поли;

Отнасяйки вариативност на похватите към специфичните белези на руската песенна 
поетика, Н. Колпакова отбелязва, че в тях се отразява различното възприемане на худо-
жествените образи и тяхната трактовка (Колпакова, 188).31 

Причислявайки вариативността към неизменните белези на тюркските народни чети-
ристишия, някои изследватели смятат първите два стиха в куплета за непроменливо кли-
ше, притежаващо рима и мелодиката, но без особенно смислово натоварване (Хамраев 
1988, 146). Ако първото двустишие се среща в дузина непроменени варианти, третият и 
четвъртият стихове, образуват синтактическо цяло и натоварват изречението със смисло-
ва функция. В такъв случай обаче, трябва да приемем за правилно твърдението на Горе-
лов, че първите два стиха в припевките-частушки полагат емоционален фон, хармониращ 
с продължението, като подготвят за възприемането на главното (Горелов 1965, 20). Ето и 
един пример от гагаузките маанета, който потвърждава това твърдение: 

1. Kavarnanin baaları,   Каварненските лозя,
2. Yıkılsın duvarları,    Да се срутят дуварите им,
3. Yar askere gidiyor,   Либето отива в казармата,
4. Aylesin mamuları. (ЛБ)   Нека да плачат майките.

Следователно началните две строфи на маанетата са формално натоварени. Те зада-
ват емоционален тон, хармониращ (или контрастиращ) с продължението и подготвят за 
възприемане на главното в последните два стиха. В горния примера тонът на тревога се 
задава с картина на струтените дувари, с постепенен преход от наблюдения и съзерцания 
на пейзажа към изразяване на вътрешните емоции на лирическия герой (героиня в този 
случай) – безнадежност достигаща до отчаяне и предизвикателност на ситуацията: нека 
да плачат майките на новобранците заедно с девойките. Тази връзка е закрепена с риму-
ването ааба. Третият ред е кулминационен за съдържанието. От него сме научаваме за 
ситуацията и причината на тъжното настроение при встъплението в началните два реда: 
“Либето отива в казармата”. И така, в маанетата вариативността е особенно забележима 
в началните им два стиха. Вариантите се развиват в няколко посоки и могат да се разделят 
на следните групи: версии с общ арсенал на реалии, образи и символи в тях; композицион-
ни, с използването на метатези, римите и строфите; синонимични в текстово отношение 
варианти; географско и хронологично диференцирани варианти; мелодически варианти.

31 Проблемът на вариантността на гагаузките четиристишия не е бил досега осветен във фолклористична-
та литература. Затова в изследването ни се опирахме предимно върху теоретически разработки от об-
щотюркския и славянския поетически фолклор. - Л.Я.
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  В гагаузкия фолклор синонимичните варианти обикновено се образувани от контами-
нации на двустишия. Относително стабилните първи два стиха най-малко се подлагат на 
промени. Затова те имат и най-многобройни варианти. Преминават от песен към песен, 
допълвани с все нови и нови варианти на следващите ги стихове. Според учените, проце-
сът на натрупване на традиционните формули в лиричните жанрове, т. е. вариативността, 
е свързана не толкова с началото на историята на съществуването на текста, колкото на 
неговия последващ стадий на развитие (Чистов 1986, 137). Теорията според която чети-
ристишията са се развили от двустишие (Жирмунский, Хамраев, Kowalskii, Fabo), което е 
по-архаично и затова е по-устойчиво, обяснява съществуването на много варианти на маа-
нетата. Това ни задължава да разгледаме много от “общите места” на вариантите.

Ето няколко варианта на двустишие:

Вариант 1:
1. Avada uçan kuş mudur?   Това, което лети, птица ли е?
2. Kanadı gümüş mudur? (ЛП, ДТ)  Крилото й посребрено ли е? 

Вариант 2:
1. Avada uçan kırlangaç,    Това което лети, е лястовица,
2. Kuyruca ayrıç ayrıç. (ЛП)   Опашката и е раздвоена.

Вариант 3:
1. Avada uçan lelek,    Това, което лети е щъркел,
2.Kanedi senek benek.(ЛП)   Крилата му са на петна.

 Ако първия пример съдържа събирателен, не конкретизиран образ на птицата, два 
следващи варианта посочват на разновидност на животното: лястовица или щъркел, обик-
новено най-разпространените образи в тези песни. В използваните горе примери образът 
на летящата птица се предхожда от картина на настроението на героя. Въпросителната 
интoнация, оформяща картината на природата, която се пренася във втората част, с вече 
емоционално по-наситена. Настроението на тревога и безпокойство нараства възходящо 
към края на маането, фиксира се и във въпросителната интонация на обединените с едина 
рима строфи. Лирическият герой като че ли съпоставя впечатленията си от съзерцаваните 
природни явления с вътрешните си мисли и чувства. Третият ред при всички варианти си 
остава непроменен: 3. Beni yardan ayıran [Който ме раздели от милия/ милата];

Следващата група варианти илюстрира с характерни примери типичния за гагаузките 
маанета смислово-синтактичен паралелизъм на чувствата на героите и на образите от не-
живата природа:

Вариант 1:
1. Aya baktım ay ayaz,    Погледнах луната - тя е светла,
2. Kıza baktım kız beyaz(НБ ЕК МД)  Погледнах момата - тя е бяла.

Вариант 2:
1. Aya baktım ay ayaz,    Погледнах луната - тя е светла,
2. Fermada piliçlar bim-beaz.(НБ)   Пилета във фермата са бели-беленички.
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Първото от двустишията съдържа паралела на “мразовит месец” с “луноликата мома”. 
По традиционен за източната народна поезия начин луната се успоредява с календарния 
месец и се свързва с прилагателното ayaz [мразовит], което се римува и се съотнася в по-
следната строфа с битовите образи на белите пилета: piliçlar bim-biaz. Постоянните епитети 
като ay ayaz [месец мразовит] се доближават до символичния изказ, но в маанетата те се 
обвързват с реалистичен образ и по такъв начин разширяват и променят рамките на тради-
ционното поетическо звучене на образа-символ. В дадения случай варирането на текста се 
получило като индуктивност, а не като резултат на съзнателен творчески процес. 

Както и в горния пример, повечето от промените и иновациите са спонтанни, които не 
зависят от волята на автора. Изпълнителят ги използва като резултат от адаптацията на те-
кста към интересите и предпочитанията на аудиторията и съобразно своя житейски опит. 
Импровизацията подтиква обаче към спазване на римата, като честото изполване на така 
наречени yakıştırma sözleri [нагодени думи],които не носят определен смисъл като: 

Аy, hizine hizine    Ай, хизине хизине (нагодени думи)
Yubkam düşmüş dizime (CK)  Полата ми е паднала до коленaтa ми.

А и друг пример надолу:

Ah ablada ablada,   Ах аблада, аблада,
Koca gümüş tabla da;   Голяма сребърна табла;
Benim yarim bırda diyil   Моето либе не е тук
Birda deyil - Şablada.(ЛБ)    Не е тук - в Шабла е.
 
За народния творец тук е важно единствено съобразяването с ритмическия строеж на 

песента (тук ablada се римува с Shablada ), за да се запази нейната форма. И в тези случаи 
обаче първият ред или първите два реда обикновено диктуват ритмическия рисунък.

В следващата група варианти промени засягат фонетико-лексическо равнище в първи-
те двустишия:

Вариант 1:
1. Arpa buuday biçarim   Eчемик, пшеница жъна
2. Budur yolum, geçarim. (ЛП)  Това е пътят ми, ще го мина.

Вариант 2:
1. Arpa yektim biçerim,   Ечемик, пшеница посях, ще ги ожъна,
2. Yolum deye geçerim. (АМ)  Път ми е, ще го мина.

Във всички примери се наблюдава използване на императивни глаголи, застъпени в по-
следните два текста в синонимични отношения: var git [отивай си] - 3 л ед.ч., vazgeç [прес-
тани] - 3 л.ед.ч. В първия случай действието е насочено към субекта - oоlan [младеж] - и се 
оформя като обръщение, един от типичните похвати в гагаузка народна поезия. От друга 
страна, Aul boyu gülfatma [Покрай оградата ружа (расте)] е пейзажна скица, която е обща 
за всички варианти. Тя задава темата която ще се разкрие в заключителната част на маане-
то (в трети и четвърти стих):
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  Вариант 1:
1. Aul boyu gülfatma,   Край оградата ружа,
2. Vargit bana laf katma. (НБ)  Върви си из пътя, не се заядвай с мене.

Вариант 2:
1. Aul boyu gülfatma,   Край оградата ружи,
2. Vazgeç olan laf katma. (ДТ ЛП) Откажи се момче, не се задявай.

Вторият ред е пряко обръщение и е следствие на причината, която ни се разкрива във 
вторaта половина:

Вариант 1:
3. Benim yarim küçük daa,   Моето либе е още малко,
4. Ondört-onbeş yaşında (ЛП)  На 14-15 години (е).

Вариант 2:
3. San zengin ban fukara,   Ти си богат. аз съм бедна,
4. Varlı kızı git ara. (ДТ)   Върви, потърси си заможна мома.

Често четиристишията се изграждат по схемата “един”+ “някакъв предмет, обект”:

1. Bir taş attım yamaca,   Хвърлих камък на склона, 
2. Bir kuş urdum alaca.(НБ ЛП ДТ ЕК) Ударих една шарена птица.

И още:
1. Bir taş attım duvara,   Хвърлих камък на стената, 
2. Zina çıktı pınara.   Зина излезе на кладенеца.

При сравнението на двустишията можем да забележим стабилността на първите ре-
дове и логическата замяна на обстоятелства за мястото в първия стих “камък се хвърля 
на склона”, а във втория пример – “на стената”. Както беше споменато по-горе, самото 
действие хвърляне обаче символизира намерение за любовно желание. Така двата вари-
анта свързват първите два реда в причинно-следственни отношения. Логическата връзка 
между тях е слаба. Тя разчитана предимно на метафоричното внушение. Така в този кон-
кретен случай причина е хвърлянето на камъка, следствието - появяването на момата. По 
същия начин са изградени и вариантите на други маанета: 

Вариант 1:
1. Gökte yıldız bir iki,   вездите на небето са една-две,
2. Saydım baktım oniki …  Преброих ги, видях че са дванадесет…

Вариант 2:
1. Gökta yıldız yellidir,   На небето звездите са петдесет,
2. Yellisi de bellidir. (ЛП НБ) И всичките петдесет са ясни.
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Вариант 3:
1.Gökta yıldız yuz altmış  Hа небето звездите са сто и шестдесет
2.Kaşları kalem çatmış. Веждите (й) с молив сключени 

Вариант 4:
1.Gökte yıldız sayılmaz, На небето звездите не могат да се преброят.

От дванадесетте зарегистрирани от нас варианта на това маане осем спазват единство 
на паралела в първата си част, докато останалите четири преминават към описване на ге-
роите още във втората строфа: Kaşları kalem çatmış [Веждите й с молив сключени ], и други.

Според употребата на числителните или други части на речта, представени като обстоя-
телства за мярка и степен, вариантите образуват две категории. В първата група попадат 
тези от тях, в които са използвани точни количественни числителни, изпълняващи качест-
венно-хиперболизираща, а не количественно-предметна функция. Понякога те имат вид 
на литота, например: bir-iki [една-две]; yellidir [петдесет]; yüz altmış [сто и шестдесет], bin 
altmış [хиляда и шестдесет], и други. Към втората група се числят вариантите с описател-
но оформяне на броя на звездите: sayılmaz [безброй], и други. Pазнообразието на числи-
телните в тези варианти се дължи не толкова на емпиричното, колкото на поетическото 
възприятие на явленията и образите. Символичният смисъл избледнява, отстъпвайки мяс-
то на ритмическия принцип. Числителните задават ритъма и римата на стиха: yellidir/bellidir 
[петдесет/ ясен]; yuzaltmış /yatmış[ сто и петдесет /легнаха], и прочее. Изборът на тези 
числителни с римически оформени двойки като: bir-iki-oniki [един-две-двенадесет], yellidir-
bellidir [петдесет - се личат], yüzaltmış çatmış [сто- сключени] увеличава кръга на римува-
щите се лексеми. Вмъкването в поетически контекст на тези числителни изпълнява не само 
художественно-стилистични, но и ритмико-композиционни функции.

Реалността на образите в двете части на маанетата е забележителна. Не отделният об-
раз, а неговите количественно-определителни характеристики служат като основа за обра-
зуването на паралелизъма. Границата между частите на паралела, т. е. смисловата рамка 
на съпоставяните части, е обикновено в третия ред на маането. Заедно с четвъртия ред той 
образува в дадените примери афористични изречения, доближаващи се до пословиците.

Сравним следния пример:

Gizli sevda çekenler   Страдащи от тайна любов
Benizindan bellidir.   По лицето се познават.

Формална прилика с пословиците се съдържа и в двусъставната основа на изречение-
то. В границите на стабилната поетична форма варират отделни образи. 

3. Sevda çeken çocuklar.   Oбичащи момчета. 
3. Sevda çeken kızları,   Обичащи момичета,

Детайлите също се променят в зависимост от ситуацията:

3. Saldat gidan çocuklar.  Oтиващи в казарма момчета.
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  Оказвайки с извън общия ритмичен рисунък, третият ред (ааба), представя допълни-
телни възможности за създаване на практически неограничен брой варианти и в същото 
време остава стабилен гръбнак на маането. Ако екстраполираме наблюденията на П. Ди-
неков върху българската балада и мястото й в жанровата система на фолклора и ги съот-
несем с маанетата, ще видим, че последните се разместват между афористическите жа-
нрове (пословици, поговорки, гатанки) и песните тюркю. Това обуславя лиризъм, сюжетна 
неустойчивостта и вариантност и открива пътя на импровизацията (Динеков 1969, 173).

Във вариантите с числителните yüz altmış [сто и шестдесет] се наблюдава разруша-
ване на смисловия паралелизъм. След Gökta yıldız yüz altmış [На небето сто и шестдесет 
звезди] следва описанието на външността и състоянието на персонажа:

Kaşları kalem çatmış  Веждите й с молив сключени ( молив сключил).

Или в друг вариант:
Yarim uykuya yatmış.  Либето ми легнало да спи.

В двата последни реда на маането се описва сватба. Картината на нощното небе е из-
ползувана не само като поетическо сравнение (звездите са алтъни), но и като един от об-
разите в традиционната гагаузка сватба. Римата bin-altmış, altın saçmış [хиляда и шестде-
сет, алтъни разпръснали]. Изборът на числата в дадените варианти не е принципен, а по 
скоро формален, отговарящ на ритмико-синтактичния паралелизъм. Хиперболата “хиля-
да и шестдесет звезди” придава широчина и размах на изображението и съдържа скрито 
сравнение с обичая за разпръскане на алтъни по време на сватба.

Условно фиксиран, вторият тип на вариантите е опиcателен. Той има характер на из-
образяване на звездите: Gökta yıldız sayılmaz [ На небето звездите (са) безброй]. Отрица-
телният афикс -mаz[-не] посочва невъзможността за извършване на действието. Той се 
повтаря в двете части на куплета. Паралелизъм се разпада като че ли на две, удвоявайки 
сравнението. Така, невъзможността да се преброят звездите се сравнява с невъзможност-
та да се наситиш на любовта. В друг вариант действието се успоредява с друго действие: 
невъзможно е да преброиш звездите, както е невъзможно да обелиш сурово яйце:

Gökta yıldız sayılmaz,  На небето звездите не могат да се преброят,
Çiy yumurta soyulmaz  (Както и) сурово яйце не може да се обели.

Разрушаването на традициония образен паралелизъм очевидно говори за по-късна по-
ява на вариантите. В огромното си мнозинство гагаузките маанета са скици от селкия бит. 
Дребните житейски детайли допълват поетическата картина на персонажите. 

Следващата група варианти е образувана посредством лексико-морфологически про-
мени в текста.

Вариант 1:
1. Karanfili aşladım,  Каранфила присадих,
2. Saasısını taşladım;  Замервах саксията му с камъни;

Вариант 2:
1. Karanfil aşlanır mı?  Каранфил присажда ли се?
2. Saasısı taşlanır mı?  Саксията му с камъни замерва ли се?
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В горните примери вариантите са се отнасят по модалност (различно граматическо 
време: миналото свършено в първия пример, условно-бъдещо в следващият, и интонация 
(повествователнa и риторическо-въпросителна респективно). Фонетичните варианти на 
маанетото при гагаузите се дължат на диалектни различия и на ареалите на битуването на 
песента. Подобен е случаят намираме и в следващото маане. При неговите варианти пър-
вите два реда са идентични:

1. Evin üstü keremet,   Покривът на дома е с керемиди,
2. Benim yarim şeremet. (ДТ)  Моето либе е работливо.

Tретият ред остава свободен от каквито и да е иновации, обаче четвъртият преживява 
морфологични промени:

Вариант 1:
3. Hем şeremet, hem gözel,  Xем работливо, хем е хубаво,
4. Kaçaracık gezerlar.   Вървят като потичват.

Вариант 2:
3. Hем şeremet hem gözel   Xем работливо, хем е хубаво
4. Bütün кaçaracık gezar.   С всички сили бяга.

Вариантите се променят, образувайки антонимичен ред. Според текста милият е ста-
рателен, но е мързелив. Наречията варират морфологически: kaçarak-kaçaracık [бързо-бър-
зичко], с или без умалителен аффикс -cık. 

Стабилността на първите два реда контрастира на подвижността и променливостта 
във второто двустишие. Смисловата контрастност се подчертава с римата аабб.

Различно настроение в текста изисква и смяна на ритъма, а контрастът на двете двус-
тишия създава комичен по съдържание ефект:

3. Hem şeremet, hem gözal,  Xем работливо, хем е красиво,
4. Pek uyuklayrak gezar.    (И като) върви, дреме.

Следователно, двучастните композиции се изграждат върху контраста на началото и 
продължението. Това позволява да се подчертае главното чрез насочване на вниманието 
върху определена смислова отсянка – похват,често срещан в сатирико-хумористичните и 
танцови частушки (Горелов, 20). 

В маанетата се наблюдават две тенденции в строежа: той е ту плавен преход от впечат-
ленията от света към лирическата изповед на главните герои: ту мигновеното съчетаване 
на контрастите с външен, изговорен текст, и неизказания, вътрешен свят на героя. 

В системата на отношенията между вариантите Путилов установява четири степени: 
най-голяма близостта на текстове (собственно варианти); обединяване на различни групи 
текстове-редакции; версии на едно произведение; рамки, които оформят самостоятелни 
произведения и са резултат на трансформация (Путилов 1976, 191).

Ето пример за първата степен на вариантност при гагаузките маанета.
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  Вариант 1: 
3. кеseye baktım para az,   Погледнах кесията, парите са малко,
4. bu kız bize yaramaz. (Z 3)  Тази мома не е за нас.

Вариант 2:
3. Кеsе saldım- para az,   Бръкнах в кесията - парите са малко,
4. Bu kız bize yaramaz. (ЕС)  Тази мома не е за нас.

Вариант 3:
3. Кеsаа saldım, para az,   Бръкнах в кесията, парите са малко, 
4. Yetar bana bütün yaz. (ТА)  Ще ми стигне(за) цялото лято.

Вариант 4:
3. Keseya saldım -para az,   Бръкнах в кесията - парите са малко, 
4. Yetar, yetmaz bütün yaz. (ЕК)   Я стигне, я не стигне за цялото лято.

В примерите, следвани надолу, е използвана метатезата yarlar bizi aradı [либета ни 
търсили], beni yarim aradı [Моето либе ми мe потърси].

Метатезите, са често явление в маанетата, и се дължат на импровизционния характер 
на този жанра. Метатезата обикновено засяга единия ред на четиристишията, но има и 
междустрофни метатези. Ето и примери за това:

Вариант 1:
1. Kara tauk kanadı,   Крилото на черната кокошка,
2. Yarlar bizi aradı .   Либета ни търсили.

Вариант 2:
1. Kara tauk kanadı,   Крилото на черната кокошка, 
2. Beni yarim aradı.    Либето ми ме потърси.

Вариант 3:
1. Kara tauk tepeli,   Черната кокошка е с качулка,
2. Benim yarim üfkeli.   Моето либе е ядосано.

Отделни начални думи променят местата си в рамките на един ред или първият и вто-
рият ред си разменят местата, като е в следните примери:

Вариант 1:
1.Kaar yayır kürek ister,   Сняг вали лопата иска,
2.Dam çöker, direk ister.   Стряхата рухва, подпора иска.

Вариант 2:
1. Dam çokar direk ister,    Стряхата рухва, подпора иска ,
2. Кааr yayar kürek istar.   Снегът вали, лопата иска.
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Устната поетическа традиция определя степента на забравяне или запомняне на те-
кста. Гъвкавостта позволява механично да променят отделни части на текста без загуба на 
съдържанието. Промените и допълненията в песните са богати и разнообразни не само по-
ради спецификата на жанра, но още и поради устния характер на битуването и изпълнение-
то му. Лирическата песен се е пела често в усамотеност, на работа, по време на почивка…. 
Това индивидуално изпълнение е давало повече простор за игра на фантазията (Колпакoва 
1962, 200). Така са се избистрили устойчиви първи двустишия на маанетата. Ето и примери 
за това.

Вариант 1:
1. Maavi üzük dal parmak,  Син пръстен, пръстче като клонка,
2. Ne hoştur bu yalvarmak  Колко приятно е да се молиш.

Вариант 2:
1. Maavi üzük dal parmak,  Син пръстен, пръстче като клонка,
2. Ne mayfoştur bu yalvarmak.  Kолко приятно е да се молиш.

Вариант 3:
1. Maavi üzük dal parmak,  Син пръстен, пръстче като клонка,
2. Benim yarim pek yalpak.  Mоето либе е много приветливо.

Първият ред задава ритъма и римата за следващите стихове. Вторият ред ражда тек-
стови варианти. 

В голям брой варианти се откриват предмети и образи от растителния свят: feslen[боси-
лек], arpa[ечемик], и други традиционни за началото при гагаузки маанета.

Вариант 1:
1. Feslen ektim başçeme,    Посях босилек в градината си,
2. Başçemin ocacıyna. (ЕК)  В градинската лехичка.

Вариант 2:
1. Feslen yektim, gül bitti,   Посях босилек, роза израстна,
2. Dalında bülbül yöttü. (ЛП)  На клона й славей запя.

Мотивът за сеенето, за градинските и полски работи се сочат в славянския фолклор 
като знак на любовтта. Това според нас е валидно и за гагаузките маанета .

Като споменахме по-горе, най-устойчивите по отношение на промените първи и втори 
редове са вече станали калъпни щампи за цялото маане. Но има доста варианти с устойчи-
ва втората част (трети и четвърти ред). Измежду тях по-стабилен е третият ред, подготвящ 
главната ключова мисъл, контрастиращи на четвъртия или завършващ стих:

3. Sevda çeken kızları   Страдащите от любов девойки
4. Sol gözünden bellidir 32(ЕС ЛБ)  По лявото око се познават.

32  Вариант: 4. Benizinden bellidir. (Z162) По лицата се познават ( личи им).
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  Неподвижността на третия ред може да се обясни със синтактичната му връзка с 
последния, четвъртия ред. И двата съставляват полустишия в една цялостна синтагма. 
Принципите на варирането във втората част са същите като в първата половина на маа-
нетата.

Тук, като и в следващи два примера, последните редове се базират върху антонимична 
вариативност:

1. İki kayaa uz gidar    Две лодки право вървят
3. Kayaаın içi kıymıklı,     Отвътре лодката е грапава,
4. Kız istamaz bıyıklı33. (ДТ МД ЛП НБ)  Момата не иска мустакат.
 
В двата четвърти реда се появявят антоними: istamaz/ beener [не обичат/ обичaт (мо-

мите мустакатите момци)]. 
В следващите варианти ( в седем от тях) се наблюдава запазване на еднаквата рима 

аабб:

Вариант 1:
1. Kara beygir ahırda   Черен кон в обора
2. Benim üüram kahırda   Моето сърце е скръбно
3. Kahırcıımı bilseniz,   Да знаете мъката ми,
4. İstediima verseniz .(НБ)  (Че) да ме дадете на желания.
В последващите два варианта първата двойка полухорията са еднакви спървия вариа-

ет, а втората двойка се различава фонетико-морфологически.

Вариант 2:
1. Kara beygir ahırda   Черен кон в обора
2. Benim üüram kahırda   Моето сърце е скръбно
3. Kahırcıımı bilselar,   Да знаят мъката ми,
4. İstediime verselar. (ЕК ВМ)  Че да е дадат на желания.

Вариант 3:
1. Kara beygir ahırda   Черен кон в обора
2. Benim üüram kahırda   Моето сърце е скръбно
3. Kahırımı bilsele,   Да биха знали мъката ми,
4. İstediimi versele.(ЕС ЛБ)  Че да ме дадат на желания.

Устойчивостта на редовете, очевидно, зависи от римическата схема. За маанетата ри-
мата е по-задължителна, отколкото за песента- тюркю (Покровская 1953, 187). Импрови-
зацията е един от основните моменти за появяването на варианти. Съществуват няколко 
причини за импровизирането:

33 Вариант: 3. Непроменен ред;
4. Kızlar beener bıyıklı (MD) Момичета обичат мустакатите.
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1. Изпълнението на маанетата е ситуативно обусловено;
2. Изпълнителят е с претенция за майсторство и може да си позволи такава “волност” 

да внесе нещо свое.
3. Както се наблюдава при по-старите информаторите, когато първичният текст не 

може да бъде възстановен по памет, изпълнителят в момента импровизира. Името (вклю-
чително собствените имена: Пети (бсг) или Печо (бг) и то може да бъде сменено по жела-
ние, в зависимост от локалната традиция, например: Dünya dolu (името) oolu [Светът е 
пълен със (сина на еди кой си)]:

Вариант 1:
1. Kız geleer güla güla  Момата идва смеейки се; 
 
Вариант 2:
1. Yar geleer güla güla  Либето идва смеейки се.

Характеристиката на героите варира много: kızlar şüpeli[момите съмнителни]; çok 
fodul hem çok nazlı(ЛБ)[(момите) са твърде горди и капризни]. Разнообразен е и спектърът 
на наименованията на цветовете и растенията:

Bahçelerde var kabak (Z 69)  В градините има тикви
--------------- erguan  (Z 70)  В градините има люляк
--------------- gülfatma (Z 71)  В градините има ружа
--------------- gündöndü (Z 72)  В градините има слънчеглед
--------------- saz olur  (Z 73)  В градините се среща тръстика
--------------- gül var mı (Z 74)  В градината ви роза има ли?
--------------- dal parmak (Z 78)  В градините клонките са (тънки) като пръст
--------------- yüzüm var mı Z 75)  В градината грозде има ли?

Отсътствието на авторство, т. е. на първичен съчинителски акт, премахва въпроса за 
наличността на изходен вариант (Колпакова 1962, 204-206). Създаването на фолклорно 
произведение е процес, който няма начало, тъй като всяка една песенна реализация на 
темата се предшества от безброй серии на други реализации. Замисълът предполага ед-
новременност, многообразност и безбройни реализации. Значи, вариантите са изначално 
ограничени за всяко произведение. 

Топонимиите са имена, често раждащи варианти:
Varna (Pazarcık, Balboka, Valkaneş34) dört köşeli Варна четириъгълна,
İçi sedef döşeli.      Вътре е застлана със седеф.

Или: 
Şu Komradın (Коngazın, Bаlgarevunun) buzları  Ах тези Комратски 
        (Конгазки, Българевски) ледове
Вариантите на римите са твърде разпространени. Има строфични варианти в комбина-

ции с ритмичните:

34 Това са вариациите на топонимия в маането - Л.Я.
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  Kara tauk tepeli, а    Черната кокошка е качулата,
Benim yarim üfkeli;  а    Моето либе е ядосано;
Üfkelenme hey be can, б   Не се ядосвай, бе душо,
Gene kendin gelecan.(НБ) б  Пак сам ще дойдеш.

Това е вариант със семпла, синонимична рима: аааа. 
Ето и друг вариант на горното маане:

Каra tauk kanadı,  а   Крило на черната кокошка,
Yarlar bizi aradı;  а   Либетата ни подириха;
Aradı da bulmadı,  а    Подириха, но не ни намериха,
Коdosçuya sormadı. а (ДТ ЛП)  Сватовницата не попитаха.

Следващото маане е вариант за предишните две, с удължаване на строфите с едно 
трето двустишие с двоично римувaне: ааббвв:

Каrа tauk kanadı, а   Крило на черна кокошка,
Beni yarim aradı, а   Мене либето ме подири,
Аradı da bulmadı   б   Подири и не намери
Bulüma da sormadı. б   И буля ми не попита.
Bulüma da sorıydı   в   Да беше попитал буля ми,
Yarim beni bulıydı.(МД) в   Че либето ми да ме беше намерило.

Стабилните формули при маанетата не предполагат същите художествени средства. 
Промените са възможни не само заради римата, но и заради ритъма. Тук става дума за 
така наречения yakıştırma sözleri [нагодени думи], нямащи никакъв смисъл, но поставени 
от твореца, за да се запази стройността на стиха. В запева дребните промени на основния 
образ, а и някои допълнения го оживяват с нови подробности (Колпакова, 206). Законо-
мерностите, създаващи вариантността в песните, се проявяват в две посоки: във времето 
и в пространството. 

Според нашите наблюдения, повече се различават записите на текстове от географско 
отдалечени райони, отколкото записите на текстовете от един район със забележимо вре-
менно прекъсване. 

Сравним:
Varna dört köşeli [Варна е четириъгълна] или Valkaneş dört köşeli 
      [Вулканешти е четириъгълен].
Проблемът на вариативността ясно показва наличието на сфери на регионалността и 

локалността. Така например, отдавна е установена връзка на вариативните признаци на 
фолклорните текстове с ареалите на тяхното битуване. Вариантите съответстват на опре-
делени териториални граници; по-устойчивитe вариантни особенности са закрепени реги-
онално и локално и демонстрират разполагане на вариантите по степента на тяхната бли-
зост. Наличието само на една версия на един или няколко сюжета, еволюционно свързани 
помежду си, свидетелствува за еднородност на изучаваното население. 

Броят и качеството на песенните версии на един сюжет има пряко отношение към про-
блема за генезиса на проучваната група. Характерността на вариантите е породена от три 
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фактора: спецификата на историята на етноса, неговият бит; социално-психологическите 
особенности; културното ниво или фолклорната култура (Путилов 1976 , 78, 194-195). 

В нашия случай се срещат и варианти-версии почти без промени, които битуват в раз-
лични райони. Първите два варианта бяха записани в Бесарабия, а последният - в България.

Вариант 1:
Bir ok attım yamaca, а   Стрела хвърлих на склона,
Bir kuş urdum alaca ; а    Ударих едан шарена птица;
Ban yarimi tanırım, б    Аз познавам либето си,
Gözal kalpacı alaca . а (ВМ)  Хубавото му калпаче е шарено.

Вариант 2:
Bir taş attım yamaca,а    Хвърлих камък на склона,
Bir kuş urdum alaca; а    Ударих една шарена птица;
Alacası boyunca , а    Шарена е цялата,
Sevemedim doyunca.35 а (ЛП)  Не можах да я любя донасита.

Вариант 3:
Bir taş attım yamaca  а   Черната кокошка е качулата,
bir kuş urdum alaca  а   Пилетата й са с обици;
alacası alaca  а    Че е пъстра, пъстра е. 
gözü kaşı karaca. а (Z 83 ЕК)  Очите и веждите й са черни.

Единството на съдържание и форма обаче същeствува само в най-известни и любими 
песни. Разлики има и в резултат от изпълнението на песента от новото поколение изпълните-
лите, поради различните им естетическите потребности, които често не съвпадат с вкусовете 
на предшествениците. По този начин нерядко изпадат и елементите на архаичната лексика. 
Част от лексемите се забравят. Всичко това все пак става в рамките на една ритмико-ком-
позиционна система. Емоционалността, настроението е сходно, но варират образите. Така 
някои по-ранни образи стават неразбираеми за по-сетнешните изпълнителите. Освен това, 
а и поради абстрактността на някои наименования, изпълнителите ги сменят със свои, съот-
носими с бита си, при товa често привнасяйки локален характер при изпълнението. Колкото 
по-популярна е песента, толкова повече варианти се срещат в отделните райони. Не винаги е 
възможно да се определи първичният вариант с доминираща рима. Версиите (римуваните в 
това число) съществуват успоредно, независимо една от друга, което означава, че варианти-
те се различават най-много по временен показател. Ето един пример за това:

Вариант 1:
Karanfil aşlanır mı? а   Каранфил присажда ли се?
Saasısı taşlanır mı? а  Саксията му с камъни замерва ли се?
Yeski yari boşlayip ta, б  Зарязвайки старото си либе,
Yenisi başlanır mı? а (ЛБ)  Захваща ли се (човек) с ново?

35 Варианти: 4. Lafetmedim doyunca (ЛП НБ) Не се нахортувах до насита 
  4. Sevilmazdim doyunca (ТА) Не бях обичан(а) донасита
  4. Sevamedim doyunca (НБ ДТ) Hе се налюбих донасита
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  Вариант 2:
Karanfili aşladım, а   Каранфил присадих,
Saasını taşladım; а   Хвърлих по саксията му камъни;
Yeski yari boşladım, а   Зарязах старото си либе,
Yenisine başladım. а (ЛБ)   Захванах се с ново.

Първото маане е оформено по схема ааба, втората версия на вторият куплет-отговор е 
римуван като монорима аааа. Възможно е отговорът да е бил съчинен в момента на изпъл-
нението и крайните афикси на римите в първия куплет да са повлияли на римичния рисунък 
от втората част.

При разнообразието на съдържанието си, в някои от песните се проследява еднообра-
зие на структурните им варианти. Gökta yıldız yellidir[На небето звездите са петдесет] има 
една и съща рима ааба в седемнадесет версии. 

За строфичните варианти е характерно понякога изпълнение на запев с промените, при 
което понякога се повтаря част от всеки ред на песента:

Aya baktım ay ayaz mari,36  Луната погледнах, тя е светла. 
      мари,
Kıza baktım kız biyaz mari,  Момата погленах, тя е бяла, мари, 
Keseyi saldım para az mari.  Бръкнах в кесията, парите са малко,
Bir beşliklan bir biyaz mari,  Един петак и една бяла пара, мари.
Yetişar yetişmaz bütün yaz mari. (ЕК) Я стигнат, я не за цялото лято, мари.

Ще се спрем накратко върху вариантите, разгледани по географски и хронологически 
признак. Разполагаме с няколко примера, записани в Североизточна България в интервал 
от половин век. Първият запис е от Ат. Манов през 30-те години на двайсети век, вторият е 
от Е. Ставрева през 80-те години на същото столетие:

 
 Вариант 1:
 Gökte yıldız bir iki,   На небето звездите са една-две,
 Saydım, baktım oniki;   Броих ги, видях,че са дванадесет;
 Onikinin içinde,   Между дванадесетте,
 Еn güzeli benimki.37 (АМ)  Най хубавата е моята.
 
Географско отдалечени варианти на песните също могат да съвпадат помежду си.

Вариантите на мотива са тъждествени локално, но разделени с три десетилетия. Дори 
има и случаи на междуетнични съответствия с турските и татарските маанетата. Ето и при-
мер надолу:

Кökte yuldız ellidir (kp.-tat.)  На небето звездите са петдесет
Yarim uyhuya yatmış   Либето ми заспива

36 Срещат се многобройни варианти на тази песен и при гагаузите от Бесарабия 
37 Вариант: 4. En güzelim benimdir (EC)   Най хубавото е мое ( либето).
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Elleri uyur sanma,    Не мисли, че хората е заспи,
Sevda bizi bunaltmış.(EZ)   Любовта ни нас побъркала.

С варианта си приличат и записаните в Бесарабия четиристишия, примерно в едни и 
същи временни рамки ( на 80-те години на ХХ век ):

Gökta yıldız yüzaltmış   На небето звездите са сто и шестдесет,
kаşları kalem çatmış   Веждите молив ги е сключил;
oоlusu güva olmuş   Синът му се е заженил,
bubası altın saçmış. (ЛП)   Баща му злато разпръснал.

Първият вариант е по-близък до записа на Зайянчковски. Съответствия се намират как-
то в локалните варианти (от един район), така и между географско отдалечени райони 
(Североизточна България и Бесарабия). Това се отнася както за вариантите от един хро-
нологичен период, така и за тези с голям временен интервал. Долу следват респективно 
бесарабски и български варианти:

Gökta yıldız yellidir,   На небето звездите са петдесет,
Yellisi da bellidir;    И петдесет са ясни;
Sevda çeken kızları,    Влюбените девойки,
Sol gözünden bellidir. (ЛБ ЕС)  Се познават по лявото око.

У Зайянчковски срещаме вариант:

3. ооlu şimdi güve olmuş   Синът му сега се заженил,
4. bobası altın saçmış.(Z 63)  Баща му алтъни е разпръснал.

1. Benizinden bellidir (Z 8)  По лицето се познават.

Колкото е по-старо произведението, толкова повече варианти се откриват. Близки-
те варианти от българските и бесарабските селища говорят за несъмненна генетическа 
връзка на носителите на песните, а съответствията с тюркски и татарски мani говорят за 
продължителни контакти и сходни условия на живота на разгледаните групи. Следващите 
две маанета имат не само текстови, но и мелодически варианти. При тях вариантността 
се е развила и в пространственно-временна посока (очевидно всички трите са записани в 
Бесарабия) :

Каra beygir ahırdа,   Черният кон е в обора,
Benim üüram kahırda;   Сърцето ми е в скръб;
Каhırcıımı bilseniz,   Да знаете мъката ми,
İstediime verseniz. (ВМ ЕК НБ)  Че да ме дадете на желания.

Записаният текст през 80-те годинина ХХв. в село Българево, Варненско съвпада с те-
кста на Мошков, фиксиран в Бесарабия в началото на столетието (горния пример): 



73Маането като жанр на гагаузкия фолклор

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  Вариант 1:
1 -----------------------------
2 -----------------------------
3.Каhırcıımı bilselar,   Ако биха знали мъка ми,
4.Beni güze verselar (ЛП)   Че да ме омъжат на есен.

Вариант 2:
1-----------------------------
2-----------------------------
3. Benim kahırımı bilseler,  Ако биха знали мъката ми,
4.Güze beni verselar.(ЛП)   Че да ме омъжат на есен.

Вариант 3:
1 -----------------------------
2 -----------------------------
3. Каhırıcıımı bilselar,   Да биха знали мъката ми,
4.Yavklucuyma verselar.(СЭ)  Че да ме дадат на любимия.

Последният запис е по-различен от предишните два примера. Макар че е събран в 
съседното селище със записаните варианти (първите са от Вулканещи, а последният е от 
Етулия, Молдова; записани се през 50-те години), в последния пример има по-последова-
телно римуване. Умалително-гальовните афикси се римуват в заключителната двойка на 
строфите и дори образуват вътрешната алитерация: (kahir)-ciimi (bil)selar / (yavklu)-cuyma 
(ver)selar. Процесът на варирането се проследява в диахронен и синхронен аспект. Тек-
стовете се разглеждат като традиция и като единична даденост, породена от конкретни 
обстоятелства (Путилов 1976, 188):

Ето няколко примера, които илюстрират това положение в гагаузките маанета. В тек-
стовете варират диалектно афиксите на глагола в условно наклонение, мн. число на диа-
лектно равнище:

НБ: -----------------------------
Kahırcıımı bilselar,   Да биха знали мъката ми,
İstediime verselar.   Че да ме дадат за любимия.

ЕС: Kara beegir ahırda,   Черният кон е в обора,
Benim üürem kahırda;   Сърцето ми е в скръб;
Каhırımı bilsele,    Да биха знали мъката ми,
İstediime versele.    Че да ме дадат на желания.

ЛП: Üüreciymi bilselar,   Да биха знали сърцето ми,
Yavklucuyma verselar.   Че да ме дадат на любимия.
В първите два примера либето се изразява със субстантивирано причастие “желан”, в 

последният пример – с умалителна форма на “възлюбения”. Общи варианти има и следна-
та песен:
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Dere boyu gidarim,   Покрай реката вървя,
Yedi deve güdarim.   Седем камили паса.
Gel deveci deveni al,    Ела, камиларю, камилата си вземи,
Yarim gelmiş gidarim.38(ВМ)   Либето ми е дошло, аз отивам (тръгвам).

Двата текста са “идентични” от географско гледище, но се различават по времето на 
записа им с половинo столетие (вариантът на Мошков е по-ранен, а този на Л. Покровская 
e по-късен с 50 години). Тези текстове са сходни с българските записи на Ат. Манов от 30-те 
години и на Зайянчковски от 60-те години:

Каlе каle giderim,   Покрай крепостта вървя,
Yedi deve güderim;   Седем камили паса;
Аl deveci deveni,    Вземи,камиларю, камилата си,
Ben yarime gidarim.(АМ)   Аз при либето си отивам.

Dere boyu giderim   Покрай реката вървя,
yedi deve güderim   Седем камили паса,
al deveci, develerimi   Вземи, камиларю, камилите ми,
ban yarime gidarim. (Z 120)  Аз при либето си тръгвам. 

След Манов са записани напълно идентични текстове през 80-90 те години в същия 
регион на България:

Dere boyu gezerim.    Покрай реката вървя.
Yedi deve güderim;   Седем камили паса;
Аl devecı deveni,     Вземи камиларю, камилите си,
Ban yarime giderim. (ЕС, ЛБ)   Аз при либето си отивам.

В надделяващ брой на примерите най-устойчив към промените се оказа втория ред на 
песента: Yedi deve güderim; [Седем камили паса].

Според някои фолклористи, ако новопоявилите се песни нямат варианти и не са офор-
мени, това е белег на фиктивността на песента (Горелов 1965,16). Най-разпространените 
варианти обаче, продължават с течението на времето да остават доста стабилни. Вариа-
тивност като художествен феномен не противостои на устойчивостта и традиционността, 
а сложно взаимодейства с тях и по своему ги поддържа (Путилов, 181). 

Варирането е неизменен белег на маанетата и начин на тяхното съществуване. Вари-
рат не само словесните, но и музикалните форми. Варирането като универсално свойство 
на фолклорните текстове участвува в структурирането и интерпретирането на музикални-
те произведения. 

Маанетата активно са битували като песни, и то поначало като хороводни песни. При 
разглеждане на музикалните варианти ще прибегнем към термина “песенна парадиг-
ма39”- като редица от тъждествени варианти на определен образец (Грица 1978, 12). Това 

38 3. Аl devecı deveni,   Вземи камиларю, камилата си,
   4. Yarim geldi gidarim (ЛП) Либето ми дойде, аз отивам ( тръгвам).
39 Парадигмата обикновено се схваща като образец, който подлежи на склонение. Тук под това название 
разбираме система на изменяема редица варианти на определен образец – Л.Я.
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  предполага мелодия с различни поетически текстове, инвариантен поетически текст в раз-
лични музикални трансформации (Грица, 13). В първия случай вариантите принадлежат на 
една, във втория - на няколко песенни парадигми. 

Ще разгледаме и двата случая, при които териториалното разпределянето на пара-
дигмите обгръща регионите с гагаузко население в Североизточна България и Бесарабия 
(Баурчулу, терен 1994). Вариантите на една песен са тъждественни по отношение на своя 
мелодико-ритмичен рисунък и функционалното разпространение и се различават помеж-
ду си преди всичко по поетическия си текст. Този тип парадигма е представен в записите на 
някои от гагаузките изследователи (Вж. Приложение 3, 67-73; 98,100).

По-голям интерес представлява групата от песни, в които инвариантен признак е сло-
весният текст, а музикалният компонент е носител на променящото се, на вариантното. 
Това може би се обяснява с обстоятелството, че поетическият текст може да бъде съчи-
няван от много автори, не притежаващи каквито и да е музикални способности, тъй като 
маанетата имат относителна автономност по отношение на словесния си текст и могат да 
бъдат изпълнявани и без вокален или инструментален съпровод, а само като речитатив. 
С други думи, според нас, поетическият материал е по-лесен за създаване и аутентично 
възпроизвеждане за разлика от съчиняването на мелодията. Вербалната система се оказ-
ва по-гъвкава и открита към иновациите в сравнение с музикалната система. Графически 
това може да бъде изобразено като кръг, обозначаващ мелодията, в центъра на който се 
намира точката-текст. И двата елемента се движат несинхронно (Грица, 13).

текст
мелодия

С всичко това може да се обясни с по-малкия брой на мелодическите варианти в срав-
нението с текстовите. При проучването на структурата на народната песен и на жанро-
во-стилистическите й особенности е необходимо да се имат предвид следните условия: 

а) спецификата на създаването на народната песен и на нейното битуване; б) взаимо-
действието между текст и мелодия; в) закономерностите на нейното вариране (Грица, 12). 

И така, съществуват няколко музикални теми на едно произведение като Каrа beygir 
ahırda [Черен кон в обора], които се различават както хронологически, така и географски. 
Най-ранния запис намираме у В.Мошков (№79, 1904), най-късния - през 1994 година в Севе-
роизточна България (Баурчулу, терен, 1994). По-надолу ще приведем всички известни нам 
парадигми на това маанe:

1. Запис на Мошков В.
2. Запис на Покровская Л.
3. Друг вариант на Покровская Л.
4. Вариант от с. Жовтневое (остар. Каракурт,Украйна)
5. Вариант от с. Българево (Варненско, България)
Четирите варианта са от Бесарабия, единият е от България. Вариантите на поетическия 

текст са повече, но не всички са придружени от мелодия. Например, някои от четиристи-
шията бяха записани от нас под диктовка (в с. Баурчи, 1994 г.):

Kara beygir ahırda,   Черният кон е в обора.
Benim üüram kahırda,   Сърцето ми е в скръб,
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Kahırcıımı bilselar,   Да биха знаели мъката ми,
İstediime verselar.40  Че да ме дадат на желания.

Тук информаторката очевидно е повторила само онези стихове, които според нея се 
пеят два пъти. Интересно е, че вариантите, записани от Мошков, и българските са в ми-
норен тон ( при Мошков в сол-минор, при ЛБ в ла-минор), а останалите са в мажорен лад. 
Възможно е минорните мелодии да са по-архаични, тъй като тази тоналност е по-харак-
терна за източната мелодика (Покровская, Чернышова 1989, 8). Подобната парадигма е 
характерна и за маането Дере бойу гидерим [Край реката вървя]. Един музикален вариант 
е записан в Бесарабия (от Л. Покровская през 1952), а два други са от Североизточна Бъл-
гария (запис на Ат. Манов през 1930-те годинии нашият запис от 1993 година). Освен това, 
както и в предишния случай, има голям брой поетически варианти, които не са придруже-
ни от мелодия. В някои случаи информаторите не са в състояние да ги възпроизведат по 
памет.41Българските варианти са в минор (сол- минор и си-минор ), а друг текст е в до-ма-
жор (Вж. Приложение 3, 1-3).

Поради липса на прецизна информация не можем да отговорим точно на въпроса за 
времето на възникване на разглежданите песни. Не бихме се ангажирали с категорични 
твърдения за тяхната поява, но допускаме, че това може би е станало в границите на пе-
риода на формирането на гагаузката общност на Балканите, преди масовите преселвания 
от България в края на XVIII, средата на XIX векове. По-ясна картина ще бъде възможно да 
се изгради след изяснението на въпроса за етногенеза на носителите на гагаузките песни. 

Така времените и пространствените показатели към фолклорните текстове са безус-
ловни само от моментна и локална гледна точка. За анализа пък на тяхното съдържание и 
история, за изясняването на вариантните връзки, тези критерии са непригодни (Путилов, 
188). В изследователската практика е приет “обратен ред, при който на вариантите се на-
лагат различни характеристики, подсказани от знанията за времето и мястото на записа 
(Путилов, 188). Досега анализът ни се базираше върху реконструкция на “първичния”, ос-
новен текст. Вариантите се проучват понякога и като пораждането на “личното начало”, 
като отразяване на местните тенденции, социално-битови промени; особенно место зае-
мат проучванията на регионални типове, ареални съотношения и така нататък” 

( Путилов, 189). 
Пропп установява, че целокупността на сравняваните текстове е винаги по-пълна от 

разглеждането на отделен текст и че целокупността не винаги възсъздава единия текст 
(Пропп, 189-190). Всеки запис е частен случай на съществуване на текста (Пропп, 23 Цит. по 
Путилов 1958, 190). Въпреки това, за маанетата вариантността е най-естественна, присъща 
черта. Тя е способ на битуването на песенния текст. Вариантите помагат да се установят 
процесите на творчество и разрпостранение на текста, определяйки историческата основа 
на пораждания текст (Крупянская 1939, 42). Вариантите съществуват като равноправни, а 
не по принципа на първичност- вторичност (Земцовский 1970, 38). 

Маанетата са подложени на законите на фолклорната вариантност и затова импрови-
зационността им е изразена по-силно и по-значимо. По-консервативна към промените е 

40 Последните два реда се повтарят два пътя - Л.Я.
41 В такъв случай една и съща мелодия става инвариантна спрямо редица поетически текстове. Мелодията 
обслужва няколко маанета. Информаторката ги изпълнява като цикъл. Нашият запис.- Л.Я.
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  фигуралната част на песните. Дори този «чист» паралелизъм е свързан с вариативността и 
е подложен на нея. Най-здраво и добре закрепените едно до друго двустишия образуват 
като че ли цементирани куплети, преминавайки от една песен към друга, сраствайки се 
пътъом с други стихове и образи (Колпакова, 196). Понякога вариантите се обединяват в 
цикъли. Новаторство се проявява в допълнения, внасяни от изпълнителите. В новите усло-
вия аудиторията нерядко подтиква изпълнителя към приспособяване на текста към новата 
среда. По-късно възникналите стихове по-лесно се подлагат на промени.

Маанeтата преживяват обаче текстови и структурни промени. Текстовите вариации се 
проявяват в контрастността на двустишията. Диалектните различия, реалиите и образите 
адаптирaт текста към новата действителност. Промените засягат фонетичното, морфоло-
гичното и лексическото ниво. Не всеки вариант обаче е сполучлив и се явява резултат от 
съзнателна дейност. Известна са нарочни и неволни варианти (Осинин 1972, 82 ). Вариан-
тите, намиращи свои съответствия с текстовете, събрани след прекъсване от половин век 
(примерно от Манов и от Зайончковски), а и дори цяло столетие (примерно варианти за-
писани от Мошков и от нас) доказват жизнеспособността на гагаузките маанeта. От една 
страна вариантите демонстрират устойчивостта на традицията, здравината на фолклор-
ната памет, а от друга - те отразяват промените в социално-историческия опит, битовите 
преживявания и различни други иновации. Също така те носят върху себе си отпечатъци на 
творческата работа на личностите (Путилов 1977, 183). Музикалните варианти са не толко-
ва многообразни, отколкото словесните. Тъй като няма фиксирана спойка между мелоди-
ята и текста на народната песен, текстът може да бъде изпълняван на различни мелодии. 
Известни са повече текстовете, отколкото мелодиите. Репертоарът на мелодиите е винаги 
по-беден (List, 1972).

Въпросът за причините, пораждащи варианти и за отношенията помежду тях е свързан 
със законите на развитието на фолклора, който по своята природа е безличен и несъзнате-
лен (Лазутин 1989, 185). Раждайки се като набор от вариантите, произведенията отговарят 
на сложността и нееднозначността на замисъла (Путилов, 188). Възникването на варианти-
те е обяснимо от две гледища: като многобройно повтарящи се възпроизвеждания на ос-
новния смисъл с различни видоизменения и като проява на нови семантични възможности 
и вероятностни трактовки (Путилов, 187). Това твърдение се подхваща от Живков, който 
забелязва, че фолклорната култура се реализира като социална система по пътя на едно 
непрекъснато повторение, което е обусловено от повторението на целия културен цикъл. 
(...) повторението носи нещо ново – нови изпълнители, нови идейно-естетически нужди 
и прочее. Така че, то по своята същност е принцип на развитието на традиция (Живков 
1991, 273). Вариантната система засяга всичките нива - от мотива, езика, мелодията, изоб-
разителните средства, до цялостния механизъм на предаване на текста и съхраняване на 
художествена информация във времето и в регионален план (Живков, 273). С други думи, 
варират не само текстовете, но и замисълът. Най-вече в случайните, механически се сре-
щани замисли, авторът узрива угасването на фолклорната традиция. Оттук са понякога и 
необяснимите контаминации, непълните по съдържание текстове и така нататък.

По-нататъшните проучвания ще допринесат за изясняването на въпросите за генези-
са на фолклорното произведение, формите на неговото разпространение, които водят до 
непрекъснати текстови и структурни промени, до динамичност на текста и вариантността, 
превръщайки съществуването на фолклорното произведение в непрекъснат процес (Ди-
неков 1978, 29).
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5. Други особености, свързани с функционирането на маанетата

Както всеки друг жанр на фолклорната лирика, гагаузките маанета не могат да бъдат 
разглеждани извън контекста на тяхното ситуативно изпълнение. Последното определя 
кръга на темите и изразните средства на песните. Ще се спрем върху битуването на маане-
тата и на ситуациите на тяхното изпълнение.

С оглед на функциите им, разделяме маанетата на три групи:
1) изпълнявани във връзки с календарни обреди и ритуали; 2) изпълнявани във връзки 

със семейни обреди; 3) маанетата, изпълнявани по време на полски работи или на меджии, 
а също по хора и други увеселения.

Макар че ситуативното изпълнение на маанета при някои от обредите e значително 
по-рядко от пеенето на маанетата на семейни и младежки сбирки, то, според нас, е по-ар-
хаична проява на функционирането им. Твърдението ни се базира на утвърдилото се в на-
уката схващане, че в историческия развой на фолклора обредната лирика е предшествала 
необредната(...), и че обредната и лирическата поезия са съществували само в песенна 
форма, бидейки често елемент на фолклорно-драматическа реализация (Мелетинский 
1983, 24-26). Календарните обреди и празници на гагаузите в основните си линии са иден-
тични с тези на българите (Сачев 1984, Градешлиев 1987, Матеева 1999). Някои от обред-
ните действия и на едните, и на другите имат свои паралели в обредите на тюрките: турци, 
кримски татари, чуваши.

Обредът на ладуване с гадането и пеенето на припевките ознаменува Васильовден, е 
познат и сред българите в Южна Добруджа (Василева 1974, 311). У добруджанските гагаузи 
аналогични гадания стават на Еньовден (Генчев 1974, 336-337).

Обредите, свързани с осигуряването на добра реколта, се съпровождат с изпълнение-
то на кратки любовни припевки на Гергьовден у българите, Хъдреллез – у тюрките42.

В Турция този празник (Хъдреллез) включва гадането за бъдещото на млади девойки 
(Гордлевский 1916,132). Те се събират и пущат в гърнето пръстени, бижута и други дребни 
предмети. Съдът се слага под розово дърво. Сутринта отново се събират, някое от моми-
четата изважда от съда предметите, а друго, на което са вързани очите, произнася мани, в 
които се съдържат посочвания на съдбата, очакваща момичето през тази година (Гордлев-
ский 1961, 61). Документирано е също така, че …изваждането на нишаните в Турция е било 
най-популярен празник. На следващата сутрин след Хъдреллез, след сутрешния намаз, 
съдът с нишаните се открива над главата на едното от момичетата с думи: “Аз откривам 
за нея щастие.” След това момиче на 12-13 години изважда от съда нишани43, а останалите 
участници в гадането пеят къси четиристишни мани, предназначени за притежателката на 
извадения предмет (Тенишева 1991,168).

Моминските гадания, характерни за празнествата на Хъдреллез в Истанбул, са преми-
нали и в Крим. Там обаче те се осъществяват на 9 Март (Тенишева, 169).

42 Хъдреллез – тук, празник в чест Свети Хъдреллез, в лицето на когото се отъждестви два пророка библей-
ския Илия (тур. Ильяс) и Хъдр (Хъзр), който изпил, според мюсюлманските вярвания, жива вода и придобил 
безсмъртие. Празника в чест Хъдреллеза отбелязван в Турция на 6 май и е означавал началото на лятото ( 
Боролина 1984, 146). Сравни при Гордлевский: Mani cе пеят заради увеселението през зимните вечери, по 
различни битови празници, на сватбите, а и особено през Георгьов ден, 23 апр., началото на лятото, при това 
момите приспособяват Mani към гадаенето. Пеят ги също така и мъжете по кафенета, и по време на съзтеза-
ния – на пътуващи певци , т.н. ашици ( Гордлевский ОТ II, 56, 12-14 Цит. по Линин, 167).
43 Нишан – тур. Nişan белег, знак, тук- нещата, по които гадаят.- Л.Я.
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  При добруджанските татари на Къдрълез се пеят маанета (татарски и турски).44 Инте-
ресно е, че в основни линии обредното гадаене е аналогично у българите и у турците, само 
че в татарския вариант в менчето освен пръстени се слагат и други неща: кърпи, игли, щип-
ки. Изважда “нишани” не момче, а момиче. Тук е близостта до турския обичай: това трябва 
да е единствено момиче в семейството; допуска се да има братя (Антонов, терен 1994).

Туркменските девойки изпълняват четиристишия с гадателно действие – “ляле”, по 
време на Невруза (20-23 март). В песните им се отразява копнежът за любов, късмет в се-
мейния живот. (Туркменская ССР Энциклопедия 1984, 414).

При варненските гагаузи на Гергьовден (гаг. Ай Георги, Хедерлез45) има хора, игри (Ма-
нов 1938, 120-121). На Гергьовден се е организирало своебразно надпяване край ведро ( 
бакър), пълно с вода, в което всяка жена и мома е имала пуснат пръстен с белег. Ведрото 
е било поставяно предната нощ под червен трендафил ( Коларова 1982, 109). 

Подробно описание на обичая за гадаенето на Еньовден има и за варненските гагаузи 
у Атанас Манов. Момите от вечер пълният едно менче с морска вода. При носенето на 
менчето не се говори и не се гледа настрани. Момите пущат в менчето по един знак (обик-
новено пръстен) и след като се закачи от една страна на менчето един куфар [катинар], 
поставя се в градината или на стряхата. Сутринта се събират момите. Избират една от тях 
за “булка” (гаг. gelin)46, която взема менчето от градината и декламира:

Ay Yani, kutlu olsun,    Свети, Яни, да бъде щастлив,
Kutlu kademni olsun   Щастлив да бъде
Ay Yani kutlayan…,   Който ощасливява свети Яни...,
Gyönü yömürü olsun.   Да има дни и живот.

Тогава отключават куфара. Момите казват някой стих, а “булката” пъха ръката си в 
менчето, изважда един от знаковете-предмети от менчето. Стиховете се отнасят за оная 
мома, на която е изтегленият предмет (ср. Л.Б. терена 1994):

Аyna attım çayıra,    Огледало хвърлих на полето,
Şafkı urdu bayıra;    Светлината му се отрази на баира;
Eller derse ne desin,   Хората каквото да и кажат,
İşim döndü hayıra. (ЛБ)   Работата ми се обърна на добро.

И още от Манов: “По този начин се изреждат всичките моми. След това гледат в огле-
дало, за да видят образа на бъдещия си избраник. Най-накрая въртят менчето върху пръс-
тените си и отгатват бъдещето”:

Yüzük yüzük yüz olsun   Пръстен, пръстен сто за сто
Yüzük koyan kız olsun   Която сложи пръстен, мома да е
Yüzük koyan kızların   На момите, които слагат пръстен
Haseti kabul olsun. (AМ)   Желанието да се изпълни.”

44 Ст. Христов, теренните записи в селата Враникон и Вятово, Русенска област, България, 7.Х. 1994. 
45 Хедерлез – гаг. (ГРМС, 518) - Л.Я.
46 Еньовчето, Еньова буля ( Еню)- специално избрана за празника девойка, която вади пръстените от котлето 
( Вж. Добруджа, 337) - Л.Я. 
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За битуване на обичая при добруджанските и бесарабските гагаузи говори в споме-
ните си и един народен изпълнител: “На Ай Яни, голям празник, събират се от вечерта мо-
мичета, момчета, с едно малко бакърче. Носят бодил цъфнал. Бакърчето пълно с вода и 
покрит с черен парцал. Слага (в бакърчето) за Яновден някое конче… Преди обед се съби-
раха всички и тегляха кой какво е дал. Едно дете пъхва ръчичка; изкарваше копче, пари, … 
а жените казваха маанета. Смеяха се на кого какво маане ще се падне, такъв ще му бъде 
късмета” (Баурчулу, терен 1994). Участието в ритуала на дете се среща в повече случаи у 
добруджанските татари. Описанието на Манов в общи линии съвпада с последният запис 
при гагаузите, живеещи в района, който на времето е проучвал Манов (а именно, Северо-
източна България). Записът на Манов, обаче, се доближава по основните си ключови еле-
менти до традиционно българско празнуване с еньовче-булка (гелин – в гагаузкия вариант) 
в България. 

Въпреки голямото ни желание да очертаем по-цялостната картина на условията и си-
туативния контекст на изпълняването на еньовденските припевки, информаторите в пове-
чето случаи с голяма трудност реконструират ритуала, и още по-слабо си спомнят песните.

Възможно е да има и известни неволни заблуждения, при които вместо припевки-маа-
не изпълняват куплети от другите песни. Близостта на маанетата с други лирически песни 
затруднява тяхната идентификация. Тези затруднения са валидни и за изпълнителите им.

Отличителен белег на гагаузките маанета от идентичните жанрове при някои от тюрк-
ски народности, е функционалният аспект, който определя гагузките маанета като уника-
лен жанр. Както вече имахме случай да отбележем, маанетата се изпълняват в контекста 
на обредния календар, който отразява христанската източно-православната културна тра-
диция (Квилинкова 2002, 14-15). Обаче не всички календарни празници (в това число Пе-
тровден, Голяма Богородица, Димитровден (Касъм – гаг.) са съпроведени с пеенето на 
маанетата.

При гагаузи съществуват забрани, които имат по-общ и всеобхватен характер. Така, на-
пример, даже хоро не се играе в периода от Заговезни до Великден. Това е едно от изиск-
вания за въздържание по време на Великия пост. На Великден има общоселско хоро (Кви-
линкова 2002, 64). Очевидно, поради спецификата на турските празници маанетата могат 
да се изпълняват без такава регламентация. При турците, например, съществуват така на-
речени “празнични” песни или bayram manileri [байрамски маанета] “ (Boev, Memova 1965, 
146-159). Този момент смятаме за твърде важен, понеже в ограничената функционалност 
на маанетата при гагаузите са се отразили морално-етичните и религиозни норми на но-
сителите им. За разлика от турците-мюсюлмани, които използват mani по време на почти 
всички увеселения и празници, при гагаузите функцията на маанeтата е по-разграничена. 

Втора функционално обособена група е на маанетата изпълняваните в кръга на семей-
ството, роднини и познати при събития и случки важни за хората. Според литературата, по 
време на сватбения ритуал бесарабските гагаузи демонстрират изпълняването на песни, 
които не са регистрирани при българските гагаузи.

При първите се наблюдава процес на активна промяна на жанра, резултат от развитие-
то на цялостната ситуация: “Чисто сватбени песни гагаузите нямат, пеят само късите чети-
ристишия мани, стараят се по възможност да ги избират по съдържание, в съответствие 
със събитието, но обикновено съчиняват по този случай нови четиристишия експромтно” 
(Мошков 1901, 113). 
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  Примера на маането, изпълнявано на сватба следва:
Gökta yıldız yuzaltmış   На небето са звездите: сто и шестдесет
Kaşları kalem çatmış ;   Веждите й молив сключил;
Oolusu güva olmuş   Синът му стана младоженец
Bubası altın saçmış.47 (ЛП)  Баща му хвърлил алтъни.

Импровизацията често е водила до създаване на маанета без рима в края:

Dere boyu pek taşlı,   Около дерето е доста каменисто,
Ah yarim kara kaşlı;   Ах, либето ми е с черни вежди;
Bir daul bir zurna,   Със свирка и тъпан,
Kız gelin alırıs. (ЕС)   Една булка вземаше.

В този пример логическата връзка с римуване на двустишията липсва поради импрови-
зационния му характер.

Маанeтата могат да бъдат намерени във всеки етап на сватбения ритуал. По времето 
на така наречена “конушка” (гръц. кaniska – посещение, ср. чувашка – конъс)48 и на сват-
бената трапеза при гагаузите се изпълнявали различни песни: тюркю и маанета. Те отра-
зявали живота в цялата негова сложност – тъги и радости, грижи и надежди, разкривайки 
душевното състояние на невястата, която се сбогува с родната си къща (Курогло 1980, 64).

Sürüsünden ayırılmış   От стадото се отдели
Sürmeli kuzu,    Черното агънце,
Annesinden ayırılmış,    От майка си е отделила,
Kıymetli kızı...    Скъпата и дъщеря...

Въпреки тъжните чувства на девойката, сватбата е пълна с надежди и празнично на-
строение и като тържество е регламентирана. Известна е фразата, казвана на масата и 
даваща знак за започване на пеенето. Тя е и подканване някой да запее сватбарска песен:

Toz düşmüş şaraba. (ЛБ)   Виното се напрашило.
      [Да видим кой ще го отпраши]

Употребяваният от нас термин маане срещаме в текста, който описва българската 
сватба (в България). Гагаузкото название на маане съвпада с песните на маса, но съдържа-
нието на тези термини, според нас, у българите е различно. Ако се спираме малко по-под-
робно на този въпрос, то е защото като формалният подход при възприемането на тези 
две названия би довел до объркване по същество. Ето и самия текст, записан при българи-
те: “Маaне се вика на масса. Първо да му прати маане, после песента. Това да въртиш, да 
въртиш. Ке я въртиш, ке я люляш, докато почне песента. Тежко е маането. Маането се 
прави на масса. Бавно, тежко, на бавни песни. На трапеза, на сватба, тъпанджията не чука 

47 При гагаузите на сватбата е съществувал обичай на хвърляне от баща на годеник алтъни за гостите (Л.По-
кровская, ръкопис на дисертация, 1952) - Л.Я.
48 Конушка – тук, пируване на сватбата, веселба по време на трапезата, сговор, сватосване ( Вж.  Курогло 
1980, 78). - Л.Я.
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понеже се свири маане. Дължината на маането зависи от майстора – колко са му платили. 
Ако десет лева – две минути, ако сто – може и час. Маането е тежко, изпитано. Освен ма-
ане се свирят и песни. Маaне е когато има компания. За маса. На масата почваме маането. 
Свирим едно хубаво маане и тогава почва песента. Събрали сме се на маса и пиеме. И реша-
ваме да викнем музика. И им казваме: айде да изкараме едно маане.”(Пейчева 1993, 52-53). 

Нашият общ извод за маанетата е, че те имат злободневен характер и много често 
са ситуативна импровизация. От описанието на маането при българите в горния случай е 
ясно, че то се изпълнява на маса, че предхожда песента, че се играе бавно и тежко, и че 
тази своеобразна интродукция се съпровожда от музикално изпълнение. Става ясно, че 
този български по съдържание и характер елемент се назовава с турската заемка маане 
< mani и съвпада с гагаузкото име на припевките-миниатюри само омографично, изпъл-
нението на които при гагаузите не отговаря на горното описание дадено от българската 
фолклористка Пейчева при българите. Чуждия за българите термин получи израза и в си-
туативното му съдържание: мелодия без словесен текст – изпълнение (ср. mani – “смисъл, 
намек”, българската интерпретация на турската дума в българските речниците) задаващо 
тонът на настроение за тъжна песен у българите.

Аналогични с маанетата у гагаузите са чувашките песни такмак, изпълнявани по време 
на сватбения церемониал (Осипов 1985,47). Тук следва описанието на такмака: “След ро-
дителското благословение на булката, сватбарите започват състезание…, като се пеят хо-
роводни припевки…, а на следващия ден на сватбата, приятелките на невястата пеят шего-
вити песни-закачки на жениха. Роднини на жениха ги изпълняват на масата, като възхвалят 
достоинствата на зета, в леко-хумористична форма се правят подмятания за качествата на 
бъдещата съпруга, на нейните роднини.” (Родионов 1990, 40- 41, 56). Патосът на такмака е 
аналогичен с гагаузките маани.

Обичай, свързан с раждането, при който се изпълняват поздравителните четиристи-
шия от типа мане, присътства и в тюркменските и турските традиции ( вж. Гордлевский 
1961, 132), но не е известен при гагаузите. 

Третата и най-многобройна група са маанетата, изпълнявани по време на работа: оrak – гаг. 
[жетва] (ГРМС, 352); baa bozmaa – гаг. [гроздобер], меci – гаг. [междия]49; почивки на селяните: 
sidanka, dernek, мanga – гаг. [вид седянка](ГРМС, 325); развлечения: horo, foru – [гаг. хоро]50.

Според фолклористите, по време на трудовия процес художественото общуване се 
осъществява чрез песента. Маaнета тогава придобиват “социален престиж” (Кузманова 
1979, 93-95). Така при жетвата общуването се е извършвало главно между момите от една 
социална група: “На работа отивахме, на жетвата, харман, да ора, тъкър, тъкър, пеяхме, 
който можал да пее…”51 При връщане на момите от жетвата се пее в това маане:

Uzun damdan ses geler   От обора глас се чува
Çıkın bakın kim geler   Излезте, погледнете, кой идва?
Kızlar geler oraktan,          Момите идват от жетвата,
Кitkaları varaktan.(ЛП)  Китките им варакосани.

49 Межи – меджия (сравни тур. meci ) вид на колективна помощ на селяните: меджийа гитмаа [идва на по-
мощ; межи иши - недоброкачествено извършена работа] ( ГРМС, 328). – Л.Я.
50 Хоро, Фору – гаг. Хоро ( ГРМС, 500) 1) танец и мелодия; хоруйа гирмаа [ да влезе в кръг да танцува]. Пренос-
но значение: 2) народна неделна веселба ( ГРМС, 521).- Л.Я.
51 Записа на терена Баурчулу, Л. Април, 1994. Информаторите: Г. Янков, Я. Ризов. Град Каварна, Варненско.
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  По време на междия за помощ на някое семейство в строежа на дома, мазането и бе-
лосването на стените, събирането и беленето на царевица, жените-участнички изпълнява-
ли песни-маане, някои от които са се раждали в процеса на работата:

Yüklük üstünda saz duru,    Върху купата е камъш,
Меcici kızlar aaç duru,    Момите на меджията са гладни,
Аh, моri mecici karısı    Стопанке на меджията
Yok mu senda serin kurusu? (BM)  Нямаш ли сухари в къщи?

При добруджанските гагаузи колективното събиране на царевица се е съпроваждало 
от пеене на маанета: “Misirleri getirdik yeva devirirdik aulun orta yerine, toplanırdık kaynadırdık 
misir, iyerdik misirleri hem da çalardık bu maanileri, çocuklar da. Getirirdik patefon çevirirdik. 
Bitirdiynan işi – oynardık ne olacek, vesela çıksın. [Докарвахме мамулите вкъщи, сваляхме ги 
в средата на двора и се събирахме, варихме мисира, ядяхме царевица и пеехме тези маа-
нита. И момчетата пееха. Донасяха патефона, завъртахме го. Завършвайки работата, 
танцувахме каквото и да е, за да излезе веселба.]”52

Според информаторка от село Българево (Варненско) следното е ставало на междия-
та: “Meci yaparkan maaniler çalardık; çocuklar çalmazdı az muzika çalardı. Mecide yapaa didardik 
gündendi düyardık mısır soyardık, yevel sapunan kesip getirardik ufalardık mısırı.... suvamazdık, 
Sveti Nikolada suvıylar yevler bizde sade bir yev suvardılar [Като правихме меджии, пеехме маа-
нета; мамчетата на пееха, свиреха на устна хармоника. На меджиите чепкахмe вълна, чу-
кахме слънчоглед, белехме церевица; едно време, като нарежем с тяпка, носехме, ронехме 
царевица не мoжехме, в Св. Никола53 у нас само една стая се мажеше].”54 

Към същата група сме причислили и песните изпълняващи или споменаващи за местата 
на срещите на младите и обстоятелства при които са тези срещи ставали: отвъд дома или 
до дома на момата. Един от поводи за изпълнение на маанета у гагаузите са срещите на 
младите до изворите и чешмите. В литературата за маанета рядко се споменават ситуатив-
ният момент на изпълнението им. Въпреки това, както отбелязва Курогло, извори и чешми 
са харесвани места за среща на влюбените (Курогло 1980, 39). За това свидетелстват мно-
гобройните текстове:

Gittim çeşme başına,   Отидох на чешмата,
Yazı yazdım taşına;   На камък и оставих надпис,
Gelen geçen okusun,    Нека да го прочитат минувачите,
Neler geldi başıma. (ЛБ)   Какво ми дойде до главата.

Девойка се хвали с галантен кавалер, който приветства моми, отиващи до кладенеца 
за вода, в следния куплет:

Maavi üzük , moor kalpak,  Сини пръстен, морав калпак,
Benim yarim pek yalpak   Моето либе е много учтиво;

52 Баурчулу, Л. терен 1994 гр. Каварна, Варненско.
53 Cвети Никола – тук, е селото в Североизточна България (Варненска област) с гагаузко население - Л.Я.
54 Баурчулу, Л. терен 1993, с. Българево, Добричка област
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Suya gidan kızlara,   На отишли за вода моми,
Hep o çıkarar kalpak(МД)  Все то сваля калпака си.

Срещите, които стават покрай плетовете и сградите могат да бъдат уговорени между 
момата и момъка. Знае се, че надвечер или по-късно момъкът обикаля около двора на 
любимата си. При взаимност на чувствата момата може да се появи иззад плета и да се 
подхване разговор, който в своята идилична форма става чрез маането. Ако чувствата на 
влюбените не намират взаимност, отношението може да се изрази чрез маане:

Aul boyu gülfatma,   Покрай ограда ружа,
Vazgeç olan laf katma;   Върви си из пътя, не се задявай с мене;
Seni bana vermezler,   И теб няма да те оженят за мене,
Beni da evermezlar….   Мен няма да ме дадът на тебе…

Склонни сме да смятаме, че диалогът чрез маанетата е по-скоро възстановка на отми-
нало време, докато разговорът в действителност е бил прозаичен, в конкретния и пренос-
ния смисъл на думата.

Най-често изпълнението на песните-маане се среща по седянки и други увеселителни 
места, където се дава простор на творческата изява за младите изпълнители. За гагаузите 
(българските и бесарабските) съществуват няколко термина за отдих, почивка и развле-
чения: dernek [дернек - седянка с плетене и ръкоделие], manga [манга – cедянка отвъд, на 
улица], oturuş [cедянка], sedanka [седянка].

Първият представлява заемка от български и означава аналогично явление на българ-
ски. Речника на Гагаузкия език дава следните определения на такъв род събирания:

дернек 1. Сидянка, сбиране (ГРМС, 140).
2. Събрание, кружок (ср. с тур. dernek)
манга55 – седянка, манга курмаа – да нарежда седянки (ГРМС, 325)
отуруш 1. начин на седяне, стойка
2.седянка56

3. заседание (ГРМС, 467)
седянка –гагаузка заемка от български еквивалент (известен при гагаузите в България- 

Л.Я.)57

Манга и отуруш са по-рядко употребявани термини в гагаузкия език. Манга е употребя-
ван в ограничена територия (Южна Бесарабия, в южния диалект на гагаузкия език).

И така, седянката е традиционно културно явление, средство за общуване главно сред 
селско население. Посещава се предимно от девойки и жени в края на XIX вв. и през първа-
та половина. на XX в. Седянките са все още разпространени из всички краища на България. 
По традиция започват през есента, след привършване на полските работи. Правят се по ма-
халите на открито за белене на царевица и т.н., а през зимата в домовете – за приготвянето 
на чеиз на девойка, която ще се задомява. Работата се придружава с песни, разговори и 

55 Манга – гаг. е известен у гагаузите на Bулканештския район, Молдова (ср. тур. мanga - Военно подразделе-
ние  Вж. Магазаник Турецко-русский словарь 1945, 394)
56 Cp. тур. Oturuş - няма това значение «седянка» в тур. език ( Вж. Магазаник пак там, 467) - Л.Я. 
57 Сидянка – ср. гаг. седянка, заемка от български, се променила фонетично (стесняване на гласна в първа 
сричка) - Л.Я.
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  смях, за да привлекат селски момци. Седянките са и място за предбрачно общуване, което 
се направлява от установената традиция (Енциклопедия България 1988, 124-125).

В основни линии гагаузките седянки като ритуал повтарят българските58:
“Biz sidanka diyorduk dernek daa. Dernek evin önünde yada sokakta-gündüz; avşam üstü 

toplanmış sidanka, üülenden sora, gece vakıt, onikide kadar otururduk. Sidanka içerde, yazın 
toplanırdık sokakta. Yörardilar kızlar tantela, çorap, roka, işlardi, flanela yapardı, dokurdular. 
Yortularda yok işlemek - oyun. Çocuklar basırdılar kızlara. Sidanka, pridanka kışın, varsa vakıt- 
yazın da oturardılar..”59 Eто и превода на това описание на седянка, записано в Българево, 
Варненско: “Ние казваме сидянка и дернек. Дернек пред къщата или навънка, на улицата, 
през деня, привечер се събирахме, сидянка след обед, вечерта до дванадесет часа седяхме. 
Седянка през зимата – вътре; лятос се събирахме на улицата. Момите предяха, плетяха 
чорапи, дантели, шиеха рокли, ризи, тъчаха. По празниците няма работа – играехме. Ер-
гените се закачаха с момите. Седянка, предянка правихме през зимата, ако има време – и 
през лятото.]”60

Друг добруджански информатор допълва: “Пеяхме по седянките, някои се предат, 
плетяха. Сидяха с момчета – 20-30 души. Стопанинът мамули61 вареше със захър да ядем, 
срещу празник или на празник във вечерта. Най-много седянки правили през Великден, през 
Великденските заговезни. Се събираше, за играяне не се играеше, всички само пеяха, хваща-
ха с гайда, акордеон… На седянката са идвали и майките на момите да се увеселят. Моми-
те пеяха за щастие на момчета и момичета.”62

Друг разказвач споменава: “Еvel biz toplanırdık sidankaya, kaynanalarımız da, gelinnar da, 
kızlar … Çaalırdık maani seslan, laflan, türkülerimiz maanilerdi […В миналото се събирахме на 
сидянките свекървите, булките и момците… Пели с глас маанета, без музика, нашите 
песни тогава са били маанета…]”63 Не съществуват специални маанета, свързани само с 
тези колективни сбирки на селската младеж. Някои от текстовете обаче са запазили дреб-
ни детайли от бита и събиранията на млади хора. По своята насоченост и настроение това 
са подигравателни, хумористични песни, тъй като по време на седянка моми и момци се 
закачвали и шегували:

Olya düzen dokıy,    Оля тъче шарка,
İvançu kiyat okıy;    Иванчо книга чете;
Оlya bir koraf dokudu,   Оля една шарка (мотив) изтъка,
İvançu bir laf okudu. (ИК)  Иванчо една дума прочете.

Следното маане може да е било изпълнявано както от мъжете, така и от жените. Момци 
или девойки “изпращат” компанията си с подигравателен укор:

58 Освен хора, песните ( у бълг. гагаузи – Л.Я. ) се пеят и по седянки, беленки (Ставрева, 216)
59 Записа на терена Баурчулу, Л. Април, 1994. Информаторите: Г. Янков, Я. Ризов. Град Каварна, Варненско.
60 Баурчулу, Л. Терен 1994 с. Българево, Добричка област
61 мамули- тук е царевец, кукуруз , заемка от рум. Mamul – 1. царевица, 2.царевична шишарка, 3.  пашкул ( вж. 
Дювернуа 1889, 1167-1168) - Л.Я.
62 Баурчулу, Л. Терен 1994, гр. Каварна, Варненска област
63 Баурчулу, Л. Терен   1994
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Ay gidiniz gidiniz,   Ах, вървете си, вървете,
Siz bizi beenmediniz.  Вие не ни харесахте.
Таа iyisine saldınız,  Налетяхте на по-хубави,
Gene bize kaldınız!(НБ)  Пак при нас останахте!

Интересни са описанията на подобни седянки при бесарабските гагаузи, особено 
в сравнение с онези на съседите им молдавци: “Kızlar otururdu masanın dolayında, işliyla. 
Çocuklar girirken selam verirdilar kızlar da hiç kafayi, каldırmıyla... skemnelarda oturardıla. Kızlar 
oturıyla, da sora kalkıyla selam veriyla. Kızlar hiç bakmıy çocuklara. Kızlar sorıy kimda var oturmak, 
çocuk söliy kimde var, osa bişey başka…Kızlar kalkmıy yerindan hiç oturup söliyla bakıla işina ama 
çocuklar çok oturmıyla - bir saat. Çocuklar kalkıp: Kalın salcaklan söliyla gidiyla kalpakları çıkarmıyla 
yöla oturıyla. Kızlar bişey sorursaydı çocuklar ozaman cevap veriyla bile lafetmiyla … Yevlenince 
oturmaa gidiyla işlerinnan. Moldovannarda sidankalarda karı yevinda çocuklar lafediy filan kız 
çaarsın, оturıyla dışarda. Moldovannarda sa dartışıyla bir kızı çarıyla da dışarda yöpüşiyla. Bizda 
kızlar çıkmazdılar karannıkta olmaz geceda çocuklan durmaa...]64 [Момите седяха с работа си 
на масата. Когато влизаха момците, поздравяваха, момите не вдигаха главите си, седяха 
на пейките. Момите седят, после стават, поздравяват се. Момичетата не гледат към 
момците. Девойките питат при кой има седянка, момчетата отговарят при кой и това 
е, или нещо друго питат… Момите не стават от мястото си, отговарят седейки, гледат 
работата си, ала момците не седят дълго. Един час. Момчетата стават, казват: Довиж-
дане! Отиват. Докато седят там, момчетата не си свалят калпаците. Когато идват, 
само поздравяват. На седянките момите меят. Момчетата нощем, след като пийнат, 
идват. От 7-8 до 12 часа седят. Ако момите нещо запитат, тогава момците отговарят. 
Така разговарят. Като се омъжат, отиват на седянките с работата си. У молдавците в 
къщата на жената се разговаряли момчета. Молят стопанката да извика една мома да 
излезе, викат я, седят с нея и се целуват. При нас момичетата не излизаха в тъмното, не 
можеше да се стои навънка с момчето нощем…]“

Според изследователите на седянката, формите на общуване са постоянни и регла-
ментирани от традицията, но формите на художествено общуване се променят, като се 
изтъкват социалните им функции за реализацията на колективната естетическа изява (Куз-
манова 1979, 93).

Така при седянката основната роля принадлежи на моминския певческия колектив, 
който общува с ергените и затова тя се характеризира със специфичен контекст на общу-
ване и с особена тоналност. Присътствието на момците оказва определено въздействие 
върху момите, върху цялостното им поведение. Това се подкрепя от описанието на пове-
дението на гагаузките моми на седянките. Информаторът съпоставя общуването между 
половете у гагаузите с тези у молдавците и подчертава строгите норми на поведение, на-
лагани на младите хора, както и по-силната зависимост от общественното мнение у гагау-
зите. Беседи между момъка и момата са се водили на почтително разстояние (2-3 метра) 
един от друг, а на седянките - и през затворен прозорец. Общественността в гагаузките 
селища не одобрявала нарушаването на тези традиции (Курогло 1980, 39):

3. gel bir kere öpejim   Ела да те целуна,
4. karannıktır görmezler.(Z 179)  Докато е тъмно няма да видят.

64 Баурчулу Л. Терен 1992 гр. Вулканешти, Молдова Инф-р Баурчулу Елена Лазаровна.
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  В това маане се подчертава дръзост и инициатива, която обещава ползата на момъка 
в сключване на сполучливи връзки с момата в бидещо.

Аналогични събирания на младежите с изпълнение на четиристишни припевки са из-
вестни у чувашите. Тези събирания се наричат улах и се организират от момите, след за-
вършане на есенните работи. За събирането младежта избира някаква къща и предвари-
телно се споразумяват със стопаните. На самото събиране момите се занимават с ръкоде-
лие, пеят песни, слушат приказки и отгатват гатанки, а после нощуват също там (Осипов 
1985, 46-47). В чувашкия фолклор традиционно се откроява пласт от лирически песни “улах 
юрри сел”, свързани с тези събирания. Те се изпълняват главно от момите и имат любовен 
характер, адресирани са към младежите. Танците се съпровождали с такмак – припевки. 
В тях възхвалявали младежите от чуждите села. Както припевките, те са били неотделима 
част от всекидневния бит (Родионов 1990, 39-40).

Хорото е друг вид семейното увеселение, съпровеждано с пеенето на маане у гагаузите. 
“Кримските турци65 всеки петък си устрайвали игри и пеели песни. В тези събития вземали 
участие целите села. Младежта се събирала, момчетата и момичетата се разделяли на две 
части, които една след друга пеели “чън”и “мане”. Тези, които измисляли по-сполучливо 
четиристишия, се насърчавали и се одобрявали от цялото село” (Олесницкий 1910, 8).

Както отбелязва А. Манов, при гагаузите от Варненско на 23 април, денят на Свети Ге-
орги (гаг. Ай Гьорги, Хедерлес) ставали хора, игри (Манов 1938, 120-121). Във фоклорната 
сбирка на гагаузките песни в България намираме сред текстовете на маанетата следния из-
раз: “Horo ihtijarlanmaz” “[Хорото не остарява]”. Събирачката на гагаузки фолклор от село 
Българево, Варненска област, Е. Ставрева отбелязва, че: “…При описване на фолклорно на-
следство трябва да се отдели място на една група хороводни песни /маани/, които са обик-
новенно четиристишия или осмостишия. Пеят се на хора, когато липсва музиката. Имайки 
предвид това, че хората са съпровождали всеки празник, можем да си представим колко 
често е била употребата на тези хороводни песни…Тези кратки песни се пеят една след 
друга, като след завършване на едната веднага се подема другата” (Ставрева 1986, 216).

Според информатори от Каварна (България), хората са играели в неделен ден или на 
празник, на акордеон или гайда. Любовните двойки танцували един до друг. В основни ли-
нии, хороводният ритуал напомня българския (Баурчулу, терен 1993). 

Хороводните песни са обикновено доста къси. Те се пеят на несложни мелодии с точен 
ритъм, доближаващ се до танцовия. Такъв характер на мелодиите съответства на съдър-
жанието на маанета и песните-тюркю, и се обяснява с това, че много от тях преди са били 
свързани с танци и игри (Покровская 1952, 160). Ето един пример на подобно хумористично 
маане:

Büün çocuklаr yepsi yevda,   Днес момците всички са вкъщи,
Söyla, mari Lanka, kimda gözün?   Кажи, мари Лянка, в кого са ти очите?
Lankanın gözü hep Vanyada;   Ляна все гледа Ваньо;
Ay dolu dolu bubanın oolu.   Пълна, пълна луната, бащин сине.

С маанета е била пронизана значителна част от живота на гагаузина-селянин: “Гагау-
зинът въобще е весел, гуляйджия, шегобиец. През зимния сезон приготовлява редовни 

65 Архаичен термин в рус. ез. за татари - Л.Я.
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угощения (зияфети), където се подмятат алегорични мисли между моми и ергени, ритми-
рани в стихове”(Манов 1938, 120-121). Явно е, че тук става дума за маанета, изпълнявани по 
време на дългата зима.

Друг случай на използване на маанета е в контекста на устно или писмено повествуване 
(приказки, гатанки, писмата). Маанетата тогава стават част от произведението, вмъквайки 
се в друг жанр. Според информаторите, те са чували от дядовците си приказки с маанетата 
в тях.66 Таково използване на маане в приказките (за връзката на маане с други жанрове 
вж. Гл. II - Л.Я.), а и вплитането им в тъкан на други жанрове е често явление в турския фолк-
лор (Dizdaroğlu 1968, 216).

Маанетата като любовни послания се използват и в кореспонденцията между влюбе-
ните. Подобно явление е доста разпространено в епистолярната народна поезия на тюрки-
те. Такъв тип маане обаче не е получил своето развитие в гагаузкия фолклор. За сметка 
на това на гагаузите им са известни “аминтиря”(рум. “за спомен”), четиристишия заети 
от румънците: “Yazardı çocuk kıza ya da kız çocaa, da bitkida onu amintira çoyü bilardirlar da 
yazırdıla(r). [Пишеше момъкът на девойката или пък девойката на момъка в края на писмо-
то онова, за спомен, мнозина знаяха го и пишеха].”67

Pe мasuta ma de brad,   Масичката мие борова,
Stau cu capul razamat;   Седя подпирайки главата си;
Şi la tine ma gındesk,   И мисля за теб,
Cum sa spun ca ta ubesk. (ЛБ)  Как да кажа на тебе за моя любов.
(Че колко теб обичам).

Според нашето наблюдение, битуване на горепосочените стихове в контекста на гага-
узкия фолклор е ограничено географски (териториално) до Вулканешти, Молдова. Опре-
делено подобно кореспондиране е възможно само помежду грамотни, имотни хора, зна-
ещи румънски език. Затова то е и социално ограничено. По времето на румънска окупация 
на Бесарабия (1856-1878, 1918-1940) гагаузите са посещавали учебни заведения с препода-
ване на румънски език. Приведените от нас горе румънските четиристишия типологически 
се доближават до маанетата по ритмика, образи, патос и композиция.

И така по своето функциониране в обредни и необредни ситуации гагаузките маанета 
в някои случаи се различават от ситуативното използване на подобните песни у тюрките 
и турците. Турските мani намират по-широка сфера на функциониране (сравни Тенишева 
1991, 168-169), отколкото гагаузките. Така в обредната система на гагаузкия фолклор липс-
ват собствено гадателните четиристишия (при празнуване на Хедерлеза при гагаузите, и 
Невруза68 – у тюрките мюсюлмани). Гадателният ритуал е забравен при гагаузите днес с из-
ключение на еньовденските песнички в България. Мнозинството от обичаите на гагаузите 
са идентични с българските и изобщо със славяно-христианската традиция (сравни Генчев 
1974, 336-337; Василева 1974, 311). Някои от нетюркски по характер ритуали при гагаузите 
са общи с подобните български празнества (Гергьовден, Еньовден и други) и се съпровож-
дали с песни от рода на маане.

66 Баурчулу, Л. Терен 1994. Село Българево, Добричка област.
67 Баурчулу,Л. Терен 1992 гр. Вулканешти, Молдова Инф-р: Баурчулу Елена Лазаровна.
68 Nevruz - се празнува  на 22 март в Турция. 1. Според древноиранския календар, първия ден на годината и 
пролетта. 2. Хората излизат в този ден по къра на празник (Вж. Türkçe sözlük: cılt 2 1988, 1084) - Л.Я.
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  Социално-професионалният критерий на класификацията на маанета у гагаузите липс-
ва. Те нямат като турците маанета на продавачите, пазачите и тъпанджиите (Boratav 1970, 
285-288). Липсват в гагаузкия фолклор и четиристишия, изпълнявани само по кафенетата 
(сравни с турските kahveсi maniler) което свидетелствува за друга реалност и културна тра-
диция. При гагаузите не се изпълняват маанета при раждането или посещението на ново-
родените. Обичаят на пеенето на припевките-ляле в този контекст е известен при тюркме-
ните (Туркменская Энциклопедия 1984, 414). 

Общо взето, при разглеждането от трите предложени от нас групи в контекста на из-
пълнението и съчиняването на маане: 1) календарната обредност, 2) вътресемейните ри-
туали и празнества, и 3) всекидневният труд и почивка, най-многобройната група се оказва 
третата, а първите две са скъдни на песните от този вид.

Маанетата при гагаузите по-широко са битували като съпровод при извършване на ня-
коя трудова или церемониална дейност: при прекарване на свободното от полска работа 
време (седянка, придянка, хоро). 

Тюркски по произхода си, маанетата при българи, например, придобили тъжен харак-
тер на образи и мелодика. Някои от тъжните песни за трапезата при българи понякога по-
грешно се назовавали с думата “маане” (вж. Славейков 1864). За разликата от гагаузките 
маане, при българите маането, заето преко от турската култура, се е видоизменило като 
минорна мелодична интродукция към тъжни трапезни български песни (вж. Пейчева 1993, 
52-53). 

Що се касае до контекста на функционирането на гагаузките кратки песни с взаимопро-
никване на културните практики се прояви дуалистична природа на гагаузкия фолклор: от 
една страна тюркската му природа, от другата страна – нетюркската, със синкретизъмът 
на балканските традиции, възприети от българите, румънците и по-късно от руснаците и 
украинците в Югоизточната Европа. Така, в контекста на ситуативност на изпълнение на 
песните у гагаузите надделяват славянски, гръцки или романски термини за мястото на 
пеенето, като: “сидянка, хоро, манга”, и други.

6. Маанетата в сравнението с пословиците, поговорките и гатанките

Маанетата определено са отделен жанр. При своето функциониране обаче, те си вза-
имодействат с други жанрове и закономерно изпитват тяхното влияние. Освен това, ге-
нетическата връзка между маанетата и другите жанрове на тюркската народна поезия 
многократно е била посочвана от пионерите на тюркологията Е. Корш, Т. Ковалски и В. 
Гордлевски (Линин 146, 159).

 В най-близки структурообразуващи отношения маанетата са с малките жанрове с афо-
ристичен характер. Народните идиоми, пословици и поговорки отразяват най-ранните ета-
пи на развоя на версифицираната реч. Проследявайки определени ритмически форми в 
тях възможно е да се изследва еволюцията на фолклорните жанрове.

Пословиците са най-тясно свързани с традиционните стихотворно-песенни жанрове на 
фолклора и са възникнали в резултата на разпадането на отделни, по-рано известни произ-
ведения (Квятковский 1966,110). С това твърдение са склони да се съгласят редица литера-
туроведи-тюрколозите (Штокмар 1965, 11; Ахметов 1964), които виждат в малките поетич-
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ни жанрове праформите на четиристишията. Следва да отбележим също, че зараждането 
на римата и в двата жанра е тясно свързано с активното използване на синтактически па-
ралелизъм. В пословиците обаче не винаги присътства онова ритмизирано звучене, харак-
терно за версифицирания текст със седмосричен размер, който най-често е със структура 
3+4 (Ахметов 1964, 266). Като илюстрация тук ще дадем само две пословици:

Yolcuya yol yakışır (Z 226)7      На пътника път се пада.
Okumamış okumuş 7 /aklından bozulmuş (Z 360) 6 Учил недоучил, главата си объркал.
 
Синтактичният строеж обуславя ритмичността на пословиците и поговорките, които 

се състоят от едно изречение. В него думите обикновено се разполагат симетрично, по 
модела 4+4:

Attan indi,4 /  yeşe pindi (Z 40)4   Слезе от кон, качи се на магаре.

В гагаузките пословици осмосричният размер е по-разпространен от седмосричния:

4+4 Akıl japar kafa çekeer (Z 11)   Умът прави, главата тегли.

4+4 Ateş düştüü yerde yanar (Z 37)  Огънят гори там, където падне.

но има форми, изградени по модела 3+4:

Az olsun / da uz olsun (Z 45)   Mалко да бъде, но правилно да бъде

Или комбинация от модели: 2+3+2 или 4+3:

Kazma aalemaa kuyu, / zеra kendin düşarsin (ВМ 106)  [Не копай яма на други, 
         защото сам ще паднеш в нея].

Разбира се, при поставянето на знак на тъждеството между пословиците и маанета-
та съществува риск от погрешното отъждествяване на двата жанра, без да се вниква в 
съществените разлики между тях. Маанетата са по-разгърнати по обем, и разбира се са 
съпроводени с мелодия или танеца (вж. Линин,175). Обаче, отделни образно-поетични 
средства, разпространени в песенния фолклор, в това число и маанетата, нерядко са афо-
ристично оформени:

Titirer yaprak gibi (ВМ 120)    Трепери като лист.

Yalaneersın köpek gibi (ВМ 150)    Лижеш се като куче.

Виж идентичната строфа в маането:

4. Yalancı köpek gibi     Ти си като лъжливо куче.
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  Не са редки обаче случаите, в които записвачите обединяват в едно пословици и маа-
нета. Така, например, някои от пословиците, записаните от В. Мошков в гагаузките села в 
България, са означени с термина маанета69.

Çok mala tamah etmeyin. (ВМ 30)  Не ламтете за много стока.

Çok mal göz çıkarmaz. (Z 106)   Голямо имане очи не вади. 

Çok tamah, çok zarar. (Z 107)   Много ламтеж - голяма беда.

Всичко това не е случайно, а намира своето обяснение. Редица лексико-фразеологич-
ни съчетания в пословиците и маанетата са идентични. Например, следната пословицата 
звучи: 

Yazık yandı çoçuk. (Z 244)   Жално,изгоря горкото момче.
 

Съзвучно с нея маане като чели еко:

3. Yazık ince beline,    Жално за тънката й снага,
4. Düştü sarfoş yeline. (ВМ)   Попадна в ръцете на пияница.

Записаните маанета в същите региони няколко десятилетия по-късно или по-рано са 
били записвани като пословици (или са отнесени от по-ранните събирачи към пословиците 
при систематизирането на материала):

İçme beim içme     Не пий, беим, не пий 
Sarfoş olursun,     Ще се напиеш,
Saat beşten sora     След пет часа
Pişman olursun (ЛБ)     Ще съжаляваш.

Аналогиите с пословици говорят в полза на далечните връзки на двата жанра:
Gülma komşuna, gelir başına [Не се присмивай на съседа,че еще ти дойде до главата](ВМ, 203) 

или Кomşuluk diil doyunca, yölünca [Комшулукът не е до насита, а до смъртта] (ВМ, 271; Z 504).
Темата богат-беден присъства и в маанетата,
 
3. San zengin ban fukara    Ти си заможен, аз съм бедна
4. Varlı kızı git ara...    Отиди си, намери богата мома....

и в пословиците:

Tok insan aaç insana inanmaz. (Z 422)  Ситият на гладния не вярва’ 
Zenginin keyifi gelinca...    Докато дойде кефа на богатия...

69 Ние предполагаме, че отнасянето на тези изрази към маанетата е лично предпочитане на Мошков - Л.Я.
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Zenginin parası çoktur,     Богатият има много пари,
Fukarenin uşakları çoktur. (Z 445)  А на бедният децата му са много. 

Не само близост в темите, но и двучлената структурата говори за родство на двата 
жанра: маанетата и пословиците. 

Генетическата връзка между маанетата и гатанките също е призната в науката. За та-
кава връзка свидетелства и близостта между някои гагаузки маанета и гатанки. Ето и при-
мера на гатанка: 

Çört oturu, çört gibi, 7    Дявол седи като дявол,
Aazı kara kurt gibi. 7     Устата му като черен вълк.
- О fırın (ВМ 73)      - Това е фурна.

И маане:

Uzunsun sarık gibi,    Дълъг си като прът (тояга),
Ekşiksin, koruk gibi (Z 418)   Кисел си като незряло грозде.
 
Сравнителните конструкции, ритмиката на пословиците, гатанките и маанетата са ед-

накви. Сравним с гатанките:

Yedi delikli tokmak    Бухалка със седем дупки,
Onu bilmeyen - ahmak.     Който не го познае е простак.
- О kafa, göz, dudak, kulak. (BM)   -Това е глава, очи, устни, ушите.

Има и четиристишни гатанки с изцяло издържани в седмосричен размер:

Seksan aacın yapracıı, 7    От седемдесет дървета листата,
Yedi foku topracı 7    Седем фока земя.
San onu bilincaa 6     Ти докато ги познаеш,
Sendelarsin yölüncaa.7 (ВМ 98)   Ще се тресеш до смърт.

Римата е като в традиционните четиристишия ааба (7767), но е с подчертан недостиг 
в третия ред, където недостига една сричка до пълен седмосричник. Пословиците, или 
по-точно, римуваната проза (поговорки, гатанки, залъгалки) разкриват процеса на метри-
ческия строеж на тюрската песен. Обикновено пословицата се състои от две части, изгра-
дени върху паралелизъм. При това нейните основни части се римуват помежду си и съдър-
жат определен брой срички. Така те представляват малка първична група на народната 
поезия (Гордлевский 1916, 132). Четиристишното маане се е образувало от двустишието, 
а двустишието, намиращо се в пословиците, е най-елементарен вид на римуваната реч. 
Двустишието “е основен тип у туранските70 народи, а третият и четвъртият стихове са 
прибавени по-късно, като припев или напластяване” (Fabo 1906, 123 цит. По Гордлевский, 
т.2, 232). При Зайянчковски маането е поместено в раздела за пословица: İçme bey arkadaş 

70 Тук : “турански” е остарял термин за общ етноним на тюркските народи - Л.Я.
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  sarfoş olursun/ Saat beşten sonra pişman olursun( Z 201) [Не пий, бе аркадаш, пиян ще станеш 
/ След пет часа ще съжаляваш]. Същият текст сме зарегистрирали в България като маане ( 
вж. с. 87 на разработката - Л.Я.). Маанетата не само са произлезли от римическа проза, но 
често са били вплетени и в повествувателната й тъканта: в началото, в средата и в края на 
сюжета. Като литературно влияние може да се тълкуват случаите на частична комбинаци-
ята на приказки и маанета:

Masal masal maniki,    Приказка, приказка, маанички, 
Tırnaa vardır oniki,    Било с дванадесет нокъта, 
Satıcının darısı,     Просото на търговеца, 
Popazının karısı. (Бабоглу 1991, 31,79,95.) Попската жена.

От информаторите сме записали следното: “Masal annadarkan,maanileri da vardı benim 
batüm doduumdan, papum ona daardik, annadardı. [Когато приказвахме приказки, маанета-
та моят батко разказваше, на него (на брата- Л.Я.) сме казвахме “рара”, той разказваше ]

(за маанетата -Л.Я.)”.71 
В прозаичната приказка запевът на маането подготвя слушателите за разказа, предста-

влява увод към приказката или, ако е в края, съставлява нейната завършваща част. Римата 
на тези маане, които срещаме в приказките, композиционно завършва разказът и обрамч-
ва произведението, придава му логически и композиционен завършек:

Söledim siza bunu,    Аз ви разказах това,
Buydur masalın sonu,    Такъв е края на приказката
Delica da delica     Лудо полудяло
Masallara iilenca,     Да се занимава с приказките,
Aklı açan gelecek,     Когато му дойде акъла,
Masaldan o gidecek.    Тогава то ще излезе от приказката.
(Бабоглу 2001, 161)

Дори като самостоятелен песенен жанр манетата изпитват влияния на други песенни 
форми: балади, тюркю и други. В маанетата се използват не само откъси съчетаващи ня-
колко четиристишия, но и, бъдейки обединени тематично и мелодийно, те са образуват 
оформени цикли: песни-хибриди от маане (по структурата си) тюркю (по обема си). При-
мерно Avada uçan kuş mudur? [Онова което лети не е ли птица?] е записана като песен с 
ясно прокаран сюжет (очакването на любимата), бидейки практически маане 

(сравни при Kvilinkova 2003, 96).
Както вече споменахме отгоре, изпълнителите често не правят строга граница между 

тюркю и маане:“ Maani da olur, türkü da olur” [И маането става,и тюркю става], или пък 
“Мааni o bir türkücük gibi [Mаането е като песничка]”72, асоциирайки тези две форми по 
обема им. Отделни части от лирическите песни имат и самостоятелно битуване като авто-
номни образувания във вид на маане. Те дори имат свои варианти. Така например песента 
Gidin bulutlar gidin [Вървете облаци, вървете] се е превърнала в маане. Известни са дузина 

71 Баурчулу, Л. Терен, 1993 с. Българево, Добричка област. Инф-р Т. Ламбов.
72 Баурчулу, Л. Терен, 1994 с. Българево, Добричка област. Инф-р Железова, Н. 
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варианти на песента, при това не само при гагаузите от двете области (българската и беса-
рабската), но и при тюркоезичните им съседи (кримските и добруджанските татари и тур-
ци). Освен това гагаузката шеговита песен Çekirgе [Щурец], която е полистрофична, също 
се доближава до шеговитите маанета. Четиристишен, идентичен с маанетата вариант на 
“Çekirge”, срещаме у В. Мошков (Мошков 1904, 327). Размитата граница между тюркю и 
маане говори за тяхната дълбока историческа и генетическа връзка. При съпоставянето на 
варианти от двата жанра не винаги е ясно дали това са варианти на един от жанровете или 
различни самостоятелни творби, принадлежащи към различни песенни форми. Използва-
нето в песните от двата вида на едни и същи поетически похвати и фигури (епитети, срав-
нения и метафори) говори за устойчивостта на поетиката на народните произведения и на 
общността наидейно-тематичното им съдържание. Нерядко се наблюдава контаминиране 
на жанровите форми и техните изразни средства. Последното е много характерно за взаи-
модействието между гагаузките маанетата с пословиците, гатанките и лирическите песни.

7. Маанетата в сравнение с аналогични образци на тюркския фолклор 
(турски, азербайджански, кримско- татарски)

Типологичната прилика на гагаузките маанета с тюркските фолклорни жанрове се оп-
ределя от общия им генетичен корен. Големи прилики има както в структурата и съдържа-
нието на четиристишията, така и в термините за тях. При югозападните тюрки-огузи те са: 
mani (при турци), мaaне (при татари), манэ/лер/ и мahni (при азербайджанци). Аналогични-
те четиристишни форми, известни у всички тюркоезични народи, които са по-далечни род-
нини на огузите, носят следните названия: ляле (узбеци), олен (киргизи и казахи), такмак 
(чуваши), тахпах (хакаси). Сходността на тези фолклорните творби на тюрките и гагаузите 
се обяснява не само с древнотюркска основа на жанра, но и с прякото или косвеното заим-
ствуване на фолклора при тях. Типологически най-близки до гагаузките маане са турските, 
кримско-татарските и азербайджанските песни. Родство на тези жанрове се подсилва от 
общия им западно-огузски езиков корен. В турската народна литература съществуват ня-
колко идиоми, отразяващи процеса на създаването на песните, както и титли на техните 
творци. Турците използват следните словосъчетания: mani söylemek [да казвам маане], mani 
yakmak [да запаля маане], mani düzmek [да направя маане], mani atmak [да хвърля маане]. 
Hякои от изброените по-горе изрази имат еквиваленти при гагаузите: маани уйдурмаа [съ-
чинявам, измислям маане] (ГРМС, 322). За съчинителите на четиристишните припевки при 
турците се използват изрази като manici (сравни гаг. маанежи/ маанижи, ГРМС. 322); mani 
yakıcı, mani düzücü (Gözaydın, 21). Гагаузките маанeта се доближават до турските düz [из-
равнени] или tam maniler [точни маанета], които са строго четиристишни по своята ком-
позиция. Все пак, срещат се разновидности от mani в турския фолклор, които с огледа на 
тяхната структура нямат абсолютни съответствия - и като жанр, и като термин - в гагаузкия 
фолклор. Те са разпространени в Анадола и Азербайджан, и са по-къси от обикновените 
седмосрични маанета. Първият ред в kesik manileri обикновено започва със запев от една 
дума, нерядко без смисъл: adam[човек] аman[ой,боже], aşik[влюбен], aziz[скъп] и други. 
Липсата на подобните песенни форми в гагаузкия фолклор се дължи на различната култур-
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  но-историческа традиция. Този специфичен вид турски четиристишия са изградени върху 
играта на думи - каламбури и омонимични рими и са продукт на локалното творчество. 
Разпространяват се по истамбулските кафенета. Те почти не се срещат в гагаузка фолклор-
на среда (с изключение при Зайянчковски - Л.Я.). Терминът за означаването им липсва в 
гагаузкия фолклор. Срещаме го единствено и само по изключение73 и трябва да допуснем, 
че в тези случаи имаме работа с единични заемки. С оглед на изпълнителите на турските 
четиристишия съществува няколко термина за маане: deyiş и mani. Те имат свои разновид-
ности и са разпространени в района на Източното Причерноморието. Двуредни маанета се 
изпълнявани от двама души и се характеризират като - karşılaşma кarşı beri [“подхвърляне” 
на маанета]. В тях думата или съчетанието на думите се подхваща в следващото маане от 
друг съчинител – изпълнител. Известни са били на кримските татари: Bahçede…. [В градина-
та…] се наричат karşılıklı manileri или akışta (Kars). Изпълняват се като диалог, във формата 
на въпрос-отговор между майка и дъщеря, майка и син, баща и син, и т.н. Затова строго 
разграничение на участниците при изпълнението им липсва. Видът deyiş oбразува и цикли 
от произведения, свързани тематично. Тези цикли не съдържат въпроси- диалози, а всеки 
ред от четиристишия започва с еднаква и за всички последващи редове дума или фраза, с 
която е започнало маането: Esmer yar [ Mургаво ми либе]  се състои от пет куплети, всеки от 
които започва с израза:

“Bir dalda eki alma74   Hа една клонка две ябълки ….”

Последната дума в реда се променя в зависимост от желанието на певеца: аlma [ябъл-
ка]; кires [череша]. Във второто си значение терминът “deyiş” не се употребява при гага-
узите, тъй като самите произведения, създадени по такъв начин, не се срещат при тях. 
Само в записите у Вл. Зайянчковски намираме този вид маанeта, изградени като “deуiş” и 
започващи с една и съща дум на всеки нов ред.

Според тематиката и функционирането на турската фолкорна литература е утвърдена 
и призната класификацията на mаni, дадена от Boratav, P.N. Тя включва:

1. Niyet, Fal [гадателни маанета]
2. Sevda manileri [любовни маанета]
3. İş manileri [трудови маанета]
4. Bekçi manileri [маанетата на пазачите и тъпанджиите]
5. Satıcıların manileri [маанетата на продавачите, търговците]
6. Doğu Anadolu Hikaye ve Bilmece manileri [четиристишията използвани в приказки и 

гатанки в Източен Анадол]
7. Mektup manileri [епистоларни маанета]
8. Ayrılık manileri [маанетата за раздяла]
Освен това отделни турски фолклористи разграничават и така наречени авторски маa-

ни, в които първият ред на стиха съдържи името на създателя си (Niyazi 1944, 19). Смятаме, 
че някои от гагаузките маане са подпадат в тази група. В гагаузката фолклористична наука 
терминологията, свързана с маането като жанр, досега не е изследвана. Поради това, че 
маанетата по начало са слабо изучен жанр в гагаузкия фолклор, учените не ги разделят на 

73 Можем да предположим, че Zajaczkowskii е привнeсъл своето знание на турски език в писменната регис-
трация на гагаузките песни.- Л.Я.
74 последната дума в реда се променя в зависимост от желанието на певеца: аlма [ябълка] на кirez [череша], 
и т.н. - ЛЯ.
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групи с огледа на тяхната структура и функционалност. Без да навлизаме в излишни подроб-
ности, ще се спрем на някои от общите поетически средства при тюркските народни чети-
ристишия и на маанета при гагаузите. В повечето случаи във фолклора на тюрките някои от 
словесните изрази и тропи са се избистрили и са станали общотюркски. Както в гагаузки-
те маанита, турците и татарите, например, използват описателни епитети от рода на: ince 
beliğ [тънкоснажна] (за мома) № 18 nazlı yarim [кокетлива хубавица], ğüreğin demirden mi? 
[сърцето ти от желязо ли ?] (сравни с гаг. demirden yürek ister[иска душа от желязо]). За 
описанието на външността на героите се употребяват общотюркски цветови епитети: kara 
közi [черноока], közin sürmeli [черните й очи са нарисувани]; kara senin kaşları [черните ти 
вежди],yanakları kırmızı (тат.)[алени бузи]; biyaz yanagı[бяла буза]; dudakları kiraz [устните 
й aлена череша]; каşları kalem olmuş [веждите ти като с черен молив са изписани]. Често се 
срещат антонимични определения: genç kızlar kart kızlar [млади/ стари моми]; yeni уari/ еski 
yar[ново/ старо либе], и други. Аналогични с гагаузките са и цветовите епитети у турците, 
кримските и добруджанските татари. При последните се срещат и повече цветови епите-
ти: бял, черен, червен, а при добруджанските татари още и aлен. Срещат се и аналогии в 
описанието на живата и неживата природа: ак yüzüm, biyaz üzüm [бяло грозде]; beyaz anteri 
(тат.)[бяла антерия]; biyaz kölmekli [либето ми с бeла риза]; yumurtanın beyazı [белтъкът 
на яйцето]; kara toprak [черна земя] (RM , 93), kara kuş [черна птица], kara düğme [черно коп-
че] (Zsuzsa Kakuk, 18);[aко се облечеш в алено - благонравно е] allar giysen pek sevap (Zsuzsa 
Kakuk, 20); al kaftan, kara düğme (тат.[ален кафтан](ср. гаг. аl perde yeşil perde [алено перде, 
зелено перде]; аnterisin kave rengi (tat)[на антерия ти цветът е кафяв] (ср. гаг. [антерия 
от златото ] ВМ 37); аltın sini [златна синия]; аltın кüpe(тат.) [златна обица]; [златна хал-
ка](Zsuzsa Kakuk 20); gümüş halka [сребърна халка]; ipek çorap[копринен чорап](тат.); yeşil 
ördek(Elazig)[зеленоглава юрдечка](сравни гаг.) yeşil başlı tauk, yeşil kanatlı kuş olsam (ВМ. 50) 
или yeşil başlı turnayım[жерав със зелена глава съм]; mavi yelekli yarem (тат.)[либето ми със 
синьо елече]; мor yeleğin tüymeleri(тат.)[на моравото елече копчетата], и прочее. 

Най-ярките отлики в четиристишията на тюркоезичните народи са от лексикален и 
морфолого-синтактически характер. Например, в турските mani гoлям дял съставляват за-
емките от арабски и персийски езики за обозначаване на реалии и явления, които ca навле-
зъли оттам в турския бит и лексикон: 

3. Sen oldun inan benim   Ти стана моя, повярвай 
4. Gönül tahtında şahım   Ти си шахът на трона на сърцето ми 
1. Kalb aşka şikar oldu   Cърцето стана жертва(добича)на любовта
2. Sırlar aşıkar oldu   Tайните станаха явни
3. Ben fedaya hazırım   Аз съм готова на жертва
4. Canım sana kurbandır (RM)  Душата ми е курбан за тебе. 
Hехарактерни синтактически конструкции за гагаузкия език се употребяват в заетите 

от турски маанета, включващи следлог - dair [за ]( нещо )]:
1. Ne var bilgiye dair   Kакво има (да се каже) за знанието,
2. Gözel, şarkıya dair   За хубавата песен.
Характерни географските лексеми (топонимии, хидронимии) за добруджанските и 

българските турци са: Kırcalı, Mestanlı75; Rodoplar, Kolarovgrat, Razgrat, Filibe сравним с гага-
узките топонимии: Варна, Пазарджик, Ямбол, Копкуй,Чадър .

75 Momçilgrad – град в България
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  Система на собствените имена следва у татарите и турците мюсюлманската традиция: 
Ali, Muhammed, Fatma – сравним с гагаузките собствени имена от гръцко- славянски произ-
ход: Марина, Таня, Иван, Михаил, и други. Вярската принадлежност към мохамеданството 
отразена в турските и татарските песни: caminin parmakları [на джамията решетките]. В 
другите примери на турските песни срещаме:

1. Caminin ezanı yok,   В джамията служба няма,
2. Yarimden güzeli yok.   От милата ми по-хубава няма.
В гагаузките маанета религиозната ориентация прозира отчасти в думите като: 

popaz[поп], кilise[черква], и други. Има и единичните заимствания от турските маанетата. 
Така например, в по-ранните записи на гагаузките маанета се среща: Ay minari minari [Ай 
минаретите минаретите] (ВМ 72). Въпреки различната културна ориентация, много от 
образите в четиристишията у гагаузите и останалите тюрки говорят за общ фонд и са се 
превърнали в щампи. Устойчиви атрибути на поетиката на маанетата са: gül [роза], bülbül 
[славей] fesilgen (tat.) [босилек]; еlma/ алма [ябълка]; аy [месец]; yıldız [звезда]; bulut [об-
лак]; В негагаузките четиристишия повторенията са по-разнообразни и понякога форми-
рат устойчиви изрази: gide gide(yoruldum)[уморих се, вървейки], tane tane [цял куп], и други. 
Звукоподражанията и фигурите също са по-многобройни и по-разнообразни у турците, от-
колкото при гагаузите: yoba yoba, fırıl fırıl, fıldır fıldır, ha irince irince, hey birince birince, срав-
ним гаг. lüle-lüle, cangır-cungur. Сравнителните конструкции в турските и татарските песни 
са идентични по строежа си с гагаузките, с използването на конструкции с gibi [като]:

Sular gibi duruldum   Избистрих се като вода
Ustayla çırak gibi;    Като майсторът с чирака си;
Havalar kurak gibi.   Времето като чели се засушава.
Pиторичните въпросителните изречения при гагаузите са както и при турците са обра-

зувани с помощта на частица - mi/ -mı [ли]: Böyle dostluk olur mu? [Tакова приятелство бива 
ли?] Bahçelerde gül var mı? [В градините рози има ли?]. Според убеждението на тюрколог 
Хамраев, стихосложението на народите, имащи обща езикова основа, трябва да се раз-
глежда в сравнителен план, изтъквайки не само закономерностите в тяхното стихосложе-
ние но и специфичните черти на стиха на един или друг народ (Xамраев 1963, 22).

В основни линии структурата на гагаузките маанетата е идентична с тази четиристишия 
западно-огузките тюрки. Най-разпространените видове римуванията в турските, крим-
ско-татарските и азербайджанските миниатюри са: ааба; аааа; аабб; абвб. В гагаузкото сти-
хосложение доминира схемата ааба. За по-нагледна съпоставка предлагаме долу таблица, 
изготвена въз основа на структурния анализ на 2212 текста на турските, кримско-татарски-
те и азербайджанските кратки песни, заети от различни извори:

Изворите аааа аабб ааба абвб абаб аабв аббб абва
Немет (tur.) 3 35 2

Олесницкий (tat.) 4 3 47 2 1
Жужа Какук (tat.) 1 30 8 1
Djaferoğlu (azer.) 1 74
Боев (Rodop tur.) 32 8 1916 28 11 4 1

Повечето от турските учени се склони да смятат първото двустишие на mani за са-
мостоятелно маане - праформа на четиристишието. Първостепенност се отдава на баба 
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като по-древна форма, а схемата ааба - е по-нова (Kowalskii,T). Други специалисти застъп-
ват противоположна гледна точка относно хронологията на двете рими (Boratav 1969, 
164). Въпросът остава не решен и до днес. За разлика от полистрофичните маани у гагау-
зите, поетичните форми на турците и други тюрки са по-консервативни. Те допускат само 
удължаване един път след традиционното четиристишие: ааба , т.е. аабаса.76 Строфите в 
текста винаги са четни (Niyazi, 24-25). 

И така, четиристишията на тюркските народи имат доста разнообразни начини на ри-
муване, но като правило те не излизат извън четирередната композиция. Най-популярна 
си остава римата ааба за всички народни тюркски литератури. Триредните mani битуват в 
турския фолклор като определен вид песен, наречена kesık manılerı [скъсените маанета.] 
Според структурата си mani в турският фолкор разполагат както с по-дълги (повече от че-
тири реда от 5 до 14 реда дължината), така и с по-къси от четири реда (2-3 реда) варианти. 
Без да придобиват интонации на тürkü, mani се групират в многострофни образувания - ци-
кли, както е и в гагаузките маанета. Cпоред наблюденията ни, от четириредно маане се е 
родила популярна песен: Gidin bulutlar, gidin [Вървете, облаци, вървете]. При гагаузите от 
България и Бесарабия са запазени следните варианти на песента77:

Gidin bulutlar gidin,   Вървете, вървете, облаци,
Yarima haber edin;   На либето ми поздрав занесете;
Yare selam goturun   На либето го поздравете
Yar selami almarsa,   Ако либето ми поздрава не приеме,
Gene bana getirin. (ЕС, ЛЯ)  Пак на мен го донесете.
Друг вариант на същата песен:
Gidin bulutlar gidin   Вървете, облаци, вървете,
Yarima haber edin;   На либето ми поздрава занесете;
Yarim uyku uykusunda,   Либето ми спи,
Uykusunu gorkedin.78(ТА)   Съня му разсейте.
Ето и трети вариант:
Kalkin gidin bulutlar   Раздвижете се, идете си, облаци, 
Padisaha haber edin   На падишаха новина занесете;
Burdan saldat almasin   Оттук да не взима войници, 
Genclar garip kalmasin (ЛП 19)   Младите моми тъжни да не останат.
Четвъртият вариант:
Gidin gidin bulutla(r),   Вървете,вървете, облаци, 
Yarima haber edin;   Hа либето ми поздрав занесете;
Yar selam goturun,   Hа либето ми поздрав занесете,
Yar selami almassa,   Ако либето ми поздрава не приеме, 
Gene bana getirin. (ЕС, ЛБ)  Пак на мен го донесете.
И петият вариант следва:
Gidin bulutlar gidin,   Вървете, облаци, вървете,
Yarime selam götürün,   На либето ми поздрав занесете,

76 Според други учени римата ааба е дала начало на схемата баба ( Boratav, 1969)
77 Информатор Нана Ивова Железова 1926 г.р. Записала: Л. Баурчулу , с. Българево (Варненско), июни, 1994.
78 Смятаме, че това са погрешно записани текстове. Вероятно стават въпрос за видоизменена (изкривена) 
форма на görk edin < коrk edin ( коrkudun) [разсейте съня му] - Л.Я.
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  Gittik, more kız, gittik,   Отидохме, море, къз, отидохме, 
Yar mektup yazarken   Либето писмо пишеше
Selam verdik almadı,   Занесохме поздрава не го прие, 
Bilmem niye dargındır.   Не знам, за какво е обидено.
При pодопските турци cъщата творба е известна като маане :
Gidin, bulutlar, gidin,   Вървете, облаци, вървете, 
Yarime selam goturun   На либето ми поздрава занесете
Gittik, more kiz, gittik,   Отидохме, море къз, отидоxме, 
Yar mektup yazardı,   Либето писмо пишеше, 
Selam verdik – almadı,   Занесохме поздрава ти - не го прие, 
Bilmem niye dargındır.   Не знам, за какво е обидено.
Gidin bulutlar, gidin   Bървете облаци, вървете
Şu sirttan öte gidin,   Отидете оттук нататък,
Orta boylu yarime   На милата със среден ръст
Benden çok selam edin. (ЕБ 1147) От мен много поздрави предайте.
При кримските татари съответно срещаме:
Gitin bulutlar gitin   Вървете, облаци, вървете
Yareme selam aytin!   Hа либето ми поздрав предайте!
Yarem yukuda olarsa   Ако либето ми спи, 
Yukusunu seyran etin! (Олесн,14) Погледайте как спи (съна му).
Най-популярните и притежаващи свои варианти маанета в гагаузкия фолклор имат ши-

рока география на разпространение в подобен вид и при турците, кримските татари и азeр-
байджанците. Например, Аy duuar…[Месец изгрява....] има два варианта при бесарабските 
гагаузи, осем - при българските гагаузи79 и три при родопските турци (ЕБ №79, 278, 1044). 

Ние намерихме единайсет варианта на маането Аya baktim ay ayaz [Погледна към лу-
ната, тя е мразовита], битуващи при гагаузите (НБ -два, ЕК- два, МД- един, ВМ-№100, ТА 
№16, №21-22, ЕС - два) и турците (РМ№ 553) от различни райони на България и Турция. 

Един от най-богатите на варианти е маанетото, което има междуетнични паралели 
е Gokta yildiz... [Звездата на небето...]. При гагаузите от България те са единайсет (АМ 
№№13,62; ЕС №№ 39, 45; БГ-7), в Бесарабия са регистрирани пет негови варианта (ВМ №91, 
ЛС, МД, ЛП №12, НБ -1). При турците в песните, записани от Есет Ниязи, ca шест варианта 
(№726-731), при турците от област Елязиг и при родопските турци намираме по три вариан-
та респективно (№№№ 3 123, 713), (ЕБ №№№ 123, 357, 997). При Кунош намираме два други 
варианта, записани от турците на Ада Кале (№ 186, 185), при Видинските турци, събрани от 
Немет (№14)80, и при туците от Ерзурум по един вариант (№ 642). Освен това, от при до-
бруджанските и кримските татари срещаме по един вариант (№ 116), (№ 306) респективно. 

Маанетата с началните редове “Gökta altmış yıldız yuz...[На небето са сто и шестдесет 
звездите…]” са зарегистрирани поне по един вариант и при бесарабските (ЛП № 11), и при 
българските гагаузи (Zб № 163). Има ги и при турците от Ерзурум (№№№ 640, 641, 634) и 
Елязиг (№ 125), както и в сбирките на Есет Ниязи (№ 741), и Мехмет Халит (№№№ 316, 468, 
485), а също и при българските турци (№ 77 РМ) и кримските татари (№ № 237, 824). 

79 Манов № 13-17 (1938) и Zajazckowskii № 201 (1966); два при добруджанските татари (№ 82-83) Kunoş (1906) – Л.Я.
80 Поради големия обем на текстовете, ние привеждаме само броят на вариантите с номера и автора на 
сбирката.-Л.Я.
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“Gökta yıldız bin altmış... [На небето са хиляда и шестдесет звезди]” среща се поне по 
един вариант при гагаузите (НБ № 12), родопските турци (ЕБ № 690); а “ Gökta yıldız sayılmaz 
..[На небето звездите са безброй]....” има пет варианта при българските гагаузи, един при 
бесарабските гагаузи (№ 165 Z), по един при Кунош (№ 187), Немет (№ 15), ерзурумски-
те турци (№ 628), българските ( № 254 РМ), и добруджанските турци (№116); по два при 
Есет Ниязи (№№735-737), и кримските татари (№№ 486, 651), и един при азeрбайджанците 
(Djaferoğlu №1). Тези примери свидетелстват за изключителна популярност на похватите 
при огузките тюрки (турци, азербайджанци, кримските и балканските татари) и гагаузи. 
Необичайната разпространеност на песните у различни етноси и групи говори за общ ар-
сенал на образите, похватите и други поетически фигури, активно функциониращи и днес.

Както и в гагаузкия фолклор, в поетическото творчество на огузите се наблюдава връз-
ка на маанетата с кратките жанрове като гатанки и пословици, но също и с приказки,  За 
мani срещани в турските приказки се използва дума tekerleme (Boratav 1942):

Giden gider yerine,   Тръгналия ли отива там, където е тръгнал,
Altin kemer belinde;   На кръста му златен колан;
Gece gündüz yol alır,   Ден и нощ път изминава,
Yine durmuş yerinde.   Пак се спрял на мястото си.

(E. Niyazi, Eldeğirmeni) (Ръчна мелница)

Подобно на гагаузките маанета, които понякога се назовават и тюркю81 (поради бли-
зостта им и общност на поетическите фигури на двата жанра, в някои райони на Турция ма-
анетата не се разграничават от песни türkü. Към това се прибавя общността на тематиката 
и гъвкавостта на формите на двата поетически жанра. Взаимодействието на народната 
литература с книжовната традиция на тюркоезичните народи има отдавнашна традиция. 
Млади туркменски поети оформяват произведенията си по модела на mani (Niyazi 1948). 
Историята на развитието на четиристишията като литературен жанр започва от “Речника 
на Mахмуд Кашгарски”(“Девону...”1960), преминава през огузкия епос “Деде Коркуд” и 
продължава до VIII-XIX век.

От мелодическото гледище, гагаузките маанета, както и маанетата на тюркоезични на-
роди се изпълняват с инструментален съпровод (кеменче, даул, саз, зурна), различен за 
всеки район, а също и без съпровод. При турците са известни и танцови мелодии uzun hava 
[дълга песен], kırık hava [счупена мелодия], на които се пеят mani. В маанетата се проследя-
ва еволюцията на художественно мислене на огузките тюрки. В четиристишията, като една 
от архаичните форми на народната тюркска поезия, проличава развитието на художест-
вените средства, поетическите фигури, тяхната трансформация, влиянието върху тürkü и 
другите жанрове.

 Докъм 1900 година гагаузката (заедно с българската) народна лирика претърпяла сил-
но въздействие от страната на османската градска култура. Подобните явления (наред 
с градската мода по онова време – носене от гагаузките и българките по турския начин 
шалвари) има и в интонационно-музикално отношение. В българската, а и в гагаузката му-
зика има силно ориенталско влияние, заимствано по времето на Османската империя, на-
пример, макамите. Освен това, изследванията на българската възрожденска литература 
показват, че Петко Славейков и много от неговите съвременници се увличат по турските 

81 Mani da olur, türkü da olur ....[ И за маани става , и за тюркю]. – терен, 1994 (ЛБ).-Л.Я.



101Маането като жанр на гагаузкия фолклор

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  любовни песни, използват музиката и някои от похватите им, за да изразят едно много 
по- проникновено любовно отношение към жената, което възниква в българската култу-
ра след Възраждението, на прехода от патриархалното към модерното мислене. Един 
формален анализ-съпоставка на стилистично-художествените особености на маанетата у 
гагаузите и у другите тюрки не може да изключи до известна степен ( подчертаването e 
мое – Л.Я.) възможността маанета да са били заимствани от гагаузите много късно, но 
да са се развили в по-ново време като един продуктивен жвнр, не на последното място и 
поради практическата липса на езикова бариера през заимстването от страна на гагаузите 
директно от Османската култура. Това предположение трябва да се доразви е в послед-
ващите разработки и при уяснението за етногенезиса и еволюцията на езика на гагаузите. 
Ако допуснем пряко заимстване на жанра маане от тюрките, би трябвало да сме сигурни 
в прякото заимстване на гагаузкия език от турците. Според нас, истината е някъде по сре-
дата. Значи, като носители на тюркския език, гагаузите са били подложени по отношение 
на културата и творчеството на силно влияние от страна на родствените езици (турски и 
кримско-татарски) на съседните народи.

Въпросът за прякото заимстване на тези текстове при гагаузите от други народи през 
определен исторически период заслужава специално изследване. При сравняване на га-
гаузките и турските образци, се откриват голям брой сходни образи и изрази, а също и 
много идентични стихове и варианти. Освен това в гагаузките и турски лирически произве-
дения често се използват едни и същи синтактични похвати и строежи. Със сигурност може 
да се говори за заимствоване от гагаузите на турските песни, обаче в твърде рядки случаи. 
Безспорните варианти на турските песни при гагаузите са немногобройни. Два века на не-
тюркското обкръжение не само подтикват гагаузите от Бесарабия да консервират своята 
културата, но и пораждат нови творчески прояви на традицията.

Отличителното от тюркските варианти у гагаузките песни е в синтеза им с балканските 
мелодии и ориенталските мотиви. Силно е и влияние на славяно-балканските съседи на 
гагаузите руснаци, румънци, цигани - в мелодиите и формата на четиристишията. Часту-
шечната форма е явление общо за цяла европейска поетическа традиция (излизаща извън 
пределите на славяните и известна още на латишите, поляците, немците и народите от Се-
вероизточната Азия като японците и корейците). Запазени са сходни записи и на санскрит-
ски език. Кунош признава характерните черти на османската поезия за първично турски 
и оригинални и включва всички тюрките в алтайска езиково-етнична група (Линин, 145), 
първо би следвало да се реши въпросът за съдържанието и формата на фолклора на Ев-
ропа, Предна Азия и Северна Африка (Линин 1926, 144). Но все пак, като се абстрахираме 
от неизбежните приликите, трябва да признаем  самобитността на гагаузката лирика. Тя 
засяга както съдържанието, така и формата им. В най-архаичните текстове на гагаузки-
те маани намират повече прилики с много тюркски четиристишия, както по съдържание 
така и по форма. Заимствоването предполага срещи на различни етноси и различни кул-
тури (Путилов 1994, 192). Проучванията показват, че при отделните етнически групи, на-
миращи се в специфичните условия на иноезично обкръжение, по различен начин се про-
явява устойчивоста и съпротивляемостта спрямо иноезичните въздействия. Според едно 
гледище, най-лесно се променя сферата на материалната култура, по-бавно някои сфери 
на бита, а най-устойчиви са елементите на народната култура (Губогло 1967, 10). Обмяна 
на поетически похвати се наблюдава и между етнически неродствени народи. Общност-
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та на традициите прави възможно също така и прякото заимствоване. Ако може и да се 
установи обща древнотюркска източна основа на песните при тюркоезичните етноси и 
гагаузите, това не намалило оригиналността или етничен колорит на гагаузките маанета. 
Сравнителното изследване показва и проследява произхода и историческия път, изминат 
от маанетата. Сравнителното проучване може да установи генезиса на образи, ситуации и 
поетически похвати. Генезисът, историята на структурата на една творба са много важни 
при изследване на колективното фолклорно творчество (Динеков 1969, 173). Сродство на 
гагаузките народни маане с тюркските песенни форми, както и жанровете на българския 
фолклор и други балкански традиции “ ...не може да бъде обяснено само със заемки или 
миграция на мотивите, композицията стила, образността в много случаи се касае за типо-
логическо сходство”(Динеков, пак там). Според Путилов, типологическата общност е ре-
зултат от действието на общи закономерности на фолклора при общи исторически битови 
и културни условия (Путилов, 130 цит. По Динеков 1968, 174).

 Българските гагаузи пеят някои от маане възприетите от съседите им, татарите и тур-
ците (Каквато е песента с рефрена “Кадрийе ...”). При гагаузите от Бесарабия се наблюда-
ва нетюркское въздействие върху песните (румънско и славянско) от частушечен тип. В 
народните гагаузки поетически жанрове се откриват съвпадения с фолклора на тюркските 
народи, както и с нетюркската фолклорна среда. Трябва да вземаме предвид обаче, че 
част от тези съвпадения са са спорадични и в голяма степен случайни и са от типологичен 
характер, наложени от учените, например, като сравнения на гагаузките кратки песни с 
руските частушки. 



1.0. Мелодическият строеж

Народната песен обгръща многопланови явления, понякога затрудняващи жанровата 
класификация. Музикалната фолклористика подчертава, че народната песен е едновре-
менно словесен текст и музикален напев (Джуджев Ст., Цит.по Живков, 1991,73). Въпреки 
това, до настоящия момент фолклорните произведения не са били изследвани предимно 
от литературоведска страна, и по-слабо от музиковедска. Трябва да се подчертае фактът, 
че необходимо е фолклорът да бъде разглеждан без предпочитание единия или другия 
подход, а в целокупността на словесното, музикалното, танцовото, драматичното и изоб-
разителното изкуство, както и в системата, съществуваща исторически в културата на все-
ки народ (Живков 1991, 270).

 Авторът на настоящата работа не е специалист-музиковед. Поради това ще се ограни-
чим с най-кратки сведения за музикалната форма на маанетата, без да имаме претенции за 
щателен музиковедски анализ.

Маанетата, бъдейки лирически жанр в гагаузкия фолклор, са тясно свързани c музи-
ката и имат своя характерна мелодика. Изследователите обаче рядко се обръщат към 
нея. Разработките в тази област са повърхностни и разглеждат спецификата на маанетата 
предимно във връзка с музикалните особености на другите жанрове в гагаузкия фолклор. 
Освен това голяма част от записаните песни са фиксирани на терена главно като текст. 
Всичко това прави изключително трудно дори и обзорното представяне на музикалната 
специфика на маанетата. 

За пръв път В. Мошков документира с механични способи гагаузки мелодии. Неговата 
сбирка на песните в Бесарабия от края на XIX в. съдържа 67 песенни, танцови и инструмен-
тални мелодии. В трудовете на същия автор са публикувани 12 нотирани текста на маане-
та (Мошков 1904, 9-12). След записите на Мошков научната интерпретация на мелодиката 
на песни маане намираме твърде късно - едва в работата на Л. Покровская (Покровская 
1952, 174-180). В своята монография, която вече имахме случай да цитираме, базирайки се 
на анализ на мелодическите особености на маанетата, тя подкрепя тезата на Мошков за 
самостоятелността на жанра маане и го разглежда като различен от жанра тюркю. В при-

ГЛАВА ВТОРА

ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА В 
ГАГАУЗКИТЕ МААНЕТА
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ложението на този текст Л. Покровская дава седем от най-типичните мелодии на събра-
ните от нея маанета.82 Те са направени по време на осем експедиции в гагаузките села на 
Молдова и Украйна, проведени между 1948 – 1961г. Първитe магнитофонни записи с нотни 
интерпретации на гагаузките маанетата е направи музиковеда М. Чернъшова. Като резул-
тат от събирателската й работа се ражда, в съавторство с Л. Покровская, и една по-нова и 
по-прецизна тематична класификация на гагаузката песенна лирика (Покровская, Черны-
шова, 1989). 

Освен това не бива да се забравя, че още през 1981 година гагаузкият композитор М. 
Колса подготвя статия, в която дава подробен музиковедски анализ на мелодическата и 
ладовата структура на гагаузките тюркю и маане (Колса 1981, 89-90). През 1982 година ком-
позиторът издава и сбирка с песни (в това число и народните маане, които са претърпе-
ли авторска обработка). Всички тези произведения са адаптирани за хорово изпълнение 
(Колса 1982). Друга статия на Колса, популяризираща музикалния фолклор на гагаузите 
и маанетата, излиза в киевското списание “Украiньско музикознаньство”(Колса 1983, 94-
103). През 1989 година за пръв път се появява авторски албум на композитора (Колса 1989, 
121-124). Между адресираните към децата и младежите песни, написани върху стихотворе-
ния на съвременни гагаузки поети, намираме и редица музикални обработки на народните 
маанета, а също и стилизации на мотиви от тях. Макар че поради естеството на работата 
в нея липсва научен коментар, албумът на М. Колса широко популяризира, главно на беса-
рабска почва, гагаузките маанета ( Колса 1989).

Все пак, най-обстоен и научно най-издържан принос по въпроса за мелодическия стро-
еж на гагаузките маанета си остава написаното за тях във вече споменатия сборник на 
Покровская и Чернъшова (Покровская, Чернышова 1989). Използвайки най-вече тази раз-
работка, заедно с по-ранните разработки на Покровская, а също така и други приносни 
аналитични виждания за гагаузките маанета и за тюркския и нетюркския музикален фолк-
лор, по-надолу ще си позволим да направим кратък обзор на проучванията на различните 
аспекти на мелодиката на гагаузките маанета. 

В своя труд Чернъшова и Покровская анализират от музиковедска гледна точка струк-
турата на песните и стигат до извода, че на гагузите е присъща традицията на соловото пее-
не, както и хоровото изпълнение на маанета. За това свидетелствува описанието на Манов 
на музиката на Варненските гагаузи: “Хоровото едногласно пение във Варна на веселби се 
придружаваше обикновено със следните примитивни музикални инструменти върху един 
стол без облегало се слагаше една тепсия. Около тепсията се нареждаха момци и момиче-
та. Вещи да бият тепсията по такта на пеенето. Едни от наредените около тепсията 
биеше с ръцете си тепсията според изискването на такта на песента. Други пък закачаха 
на копчето на жилетката си броеници. А с другата ръка движеха по тях празна винена 
чаша по такта на песента с устата надолу към броеницата. Това бяха импровизираните 
примитивни музикални инструменти, с които съпровождаха мелодиите на песните във 
Варна по онова време” (Манов 1948, 92). Списък на традиционните музикални инструменти 
съпровождали песните у гагаузите се попълва с наблюдението на тюрколожка Коларова: “ 
Пеенето се е съпровождало от следните музикални инструменти: гайда(гайда), кавал(ка-
вал), гарнета (кларинет), кеменче (гъдулка), кеман(цигулка),дудук(свирка) и други”(Кола-
рова 1982, 110). Необходимо е да споменем и за историята на литературногто пропаганди-

82 Виж също издадената плоча с гагаузките народни песни : Музыка гагаузов . Изд. Мелодия. М., 1980.- Л.Я.
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  ране и културното влияние върху гагаузкият фолклор, и по специално маанетата, турската 
и българската градски култури. През Възраждането (от началото на 50-те до началото на 
70-те години на ХIХ век), П. Славейков пише, превежда, побългарява и обнародва във впе-
чатляващи тиражи любовни песни, “(...) за да отърва младежите от турските песни, кои-
то по онова време бяха на мода да се пеят” (Станева, 2001, 176). В публикувани от поета 
“любовни песни за разтуха на младите”, е указано, че се пеят по мелодията на турските 
любовни песни, публикувани с турски маками и макам хиджази.83 В песнопойката на Сла-
вейков, издана в Букурещ, има любовна песен, в която се редуват по един ред на турски и 
на български. В създадените и преведените от Славейков песни е указано, че ” … се пеят 
на турски и народни гласове”84 (Славейков 1852, 33-61). До 1870 година в трите си песнопой-
ки Славкейков печата притурка от песни на турски език с български букви (Станева 177). 
Тези произведения образуват най-употребяваните текстове и мелодии, ” …извикващи у 
балканския човек любовна нега (…) любов към любовта” (Станева, пак там). Славейков 
беше критикуван и принуден ...да се отрече от опита за сговаряне на българско и турско, 
българско и гръцко, дори на равнището (...) на печатането на любовните песни. (...) Славей-
ков си остава един от творците и мислителите от Възраждането, дръзнали да сбъднат чрез 
своето живеене и писане някаква толерантност, диалогичност, адаптивност. Ренесансова 
разкрепостеност на духа...” (Cтанева, 178). От преведените цитати си личи, че българската 
и гагаузката младеж е възприемала турските лирически произведения, адаптирани за тях 
от писателите. Можем да предположим, че маанетата бяха привнесени отвън в народната 
среда, и адаптирайки ce на гагаузката почва с исконните за гагаузите песни, се доразвили и 
продължават да битуват между гагаузите.

По-долу ще се спрем на музикалните характеристики на маанетата при гагаузите.
Музикалният тон на оръдията на труда предизвиква като рефлекс съответни звуци у 

човека. Ритмическият чук по времето на работата е формирал психическата енергия, из-
викващата емоции, въплотените в песента, улеснявайки еднообразната работа (Успенский 
1925, 42). Маанетата  са напълнени с такъв ритъм. Като жанр този вид песен (маанетата) 
има къси, несложни мелодии c отчетлив ритъм, доближаващ се до танцовия (Покровская, 
Чернышова, 11-12). Това отговаря на характера на песента, нерядко изпълнявана по време 
на работа, пътуване или отдих, седянки, танци, игри и други увеселения, както и с любими-
те музикални инструменти на гагаузите: гайда, кавал, цигулка, хармоника, така и без музи-
кален съпровод. Според наблюденията на двете изследователки: “всеки певец или певица 
имат свой индивидуален стил на изпълнение на народна песен. То не е породил някаква 
обща основа за онези частни прояви на изпълнителските маниери и стилове”(Покровская, 
Чернышова 1989, 7). Стила на фолклорната песен най-добре се разкрива чрез примерите ( 
Виж Приложение 3).

В сравнението с епическата поезия, където, според Покровская, е дадено предимство 
на строфите изпълнявани речитативно, в лирическата поезия на мелодиите е отделено 
по-важно място (Покровская 1963, 13). Най-характерно е съотношение на текста и мело-
дия, в която словесната строфа е изградена предимно върху двустишие, а мелодията се 
състои от четири музикални фрази (вж. като илюстрация на това твърдение и Приложение 

83 Макам-хиджас са фигури характерни за ориенталското вокално-музикалното изпълнение - Л.Я.
84 Тук турските песни се предават от хора, за които турският не е матерен език и които никога не са знаeли 
да пишат на турски – заб.моя, Л.Я.
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3, № № 1 и 2). При изпълнението на песента всяко двустишие се повтаря (сравни с песните в 
Приложение 3, № № 21 и 13). Ако в песента, изградена от двустишия, се среща четиристиш-
на строфа (както при маанетата), тя се включва в дадения мотив, без да изисква повторе-
ние. Понякога мелодията е по-къса от текста. Тогава тя или нейна част се повтарят няколко 
пъти с нов текст (вж. например Приложение 3, № 30 и 34). Има и песни, в които големината 
на строфата и дължината на мелодията съвпадат. Това съответствие е характерно повече 
за маанетата, отколкото за тюркю . Независимо от съотношението по време, мелодиче-
ският текст се повтаря най-често като първа половина на всеки куплет. Могат да се повто-
рят и двете половини на куплета (сравни с Приложение 3, №№№ 1, 2 и 13).

Според Гордлевски “… за по-сигурни изводи на историята на песните и тяхната мигра-
ция е задължително проучването и на мелодиите им” (Гордлевский, 239). В своята рабо-
та върху формата на тюркския стих Т. Ковалски също засяга този въпрос, като анализира 
отношенията на текста и мелодията в песните. При това той отбелязва, че “…взаимното 
влияние на текста и мелодия е несъмнено” (Линин, 187).

Изясняването на ритмическата структура на текста на турските песни е възможно бла-
годарение на проучванията, извършени върху музикалния материал. Там броят на срички-
те не съответства на броя на музикалните тонове. С други думи, често на една сричка съ-
ответстват няколко тона. Единствено гласната се пее в протежение на няколко тона (срв. 
Приложение 3, № 57). Стремеейки се да следва мелодията, текстът често сериозно нару-
шава ритмическата си структура. Отделни думи се променят или се вмъкват като думи-па-
разити. Това свидетелствува за различна епоха на възникване на текста и на мелодията. 
Вероятно първоначално те не са имали нищо общо, но след определено време са били 
изкуствено съединени в особено съотношение на текст и музика, присъщо за турската по-
езия. Подобни явления не са характерни за всички тюркски народи. Като пример Ковалски 
посочва фолклора на бесарабските гагаузи, “близките съседи на османците”, при които 
се наблюдава пълно съгласуване на текстовете и мелодиите, записани от Мошков (Линин, 
188-190).

Повечето от гагаузките песни имат куплетен строеж, то ест мелодията им се повтаря 
с всяка нова строфа на текста. При това, повтаряйки се, мелодията се видоизменя и често 
се допълва с отделни детайли. По принцип варирането на мелодията в границите на една 
песен е обусловено, от една страна, от необходимостта на римическото съгласуване на 
мелодията с текста във всеки нов куплет; от друга – при изпълнението на народната песен 
винаги присътства елемент на импровизацията. Според Цв. Романска “…песните, изпълня-
вани на трапеза – [каквито често са и маанетата – бележка моя Л.Я. ] … показват тенден-
ция към обогатяване на мелодичната линия и орнаментиката”(Романска 1965, 138). 

Варирането на музикалната страна позволява един и същ текст на маанетата да се 
пее на различни мелодии. Затова текстовете могат да се разпространяват свободно и са-
мостоятелно като се пеят, базирайки се на определен мотив. И обратно, ритмико-метри-
ческата еднотипност на маанетата дава възможност да се изпълняват голям брой от тях, 
като се използва един и същ музикален мотив (сравни Приложение 3, №№ 1 и 2). Обикнове-
но мелодията се разделя на две музикални фрази, всяка от които съдържа по два мотива. 
Движението на мелодията се състои предимно в надделяване на субдоминанта (като и в 
примерите в тоналностите ре и ла). Във втора фраза опорните звуци са ре, си, сол, ла (вж. 
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  и Приложение 3, № 51). Такава последователност на звуците на мелодията е характерна за 
повечето от гагаузките песни. Ритъмът в тях е точен, близък до танцовия. В ритмическия 
рисунък се внася разнообразие, като се осъществява раздробяване във втората фраза. 
Поради късия припевъчен строеж на тези песни, в тях (и особено във втората им поло-
вина) надделява субдоминантната функция. Древната пентатонна основа на гагаузките 
песни е в двуделен размер 2/4, 4/4 – близък до танцовия (Покровская 1953, 179). Очевидно, 
подобен ритъм е много архаичен. Той отговаря на естественната метрика на биоритъма 
на природата. Най-естествено и удобно за стиха се е оказало четвъртичното деление на 
двете ритмически части. Тъй като всяка музикална фраза съдържа тенденция към удължа-
ването на последния такт, очевидно е, че в края на краищата се е образувала следващата 
структура на равноудължения ритъм. От такова раздробяване вероятно се образувал и 
седмосричният размер с постоянна цезура на четвъртата сричка (Родионов 1990, 106). В 
резултат от мелодията се обуславя и ритъмът, дължината и характерът на стиха. Поради 
присъщата им мелодия, за песните от жанра маанета е характерен къс размер на строфата 
и сравнително несложни изразителни средства. 

Монодическият строеж е една от основните особенности на песенната култура на 
тюркските народи. Гагаузките песни в този смисъл не са изключение. Даже ако някоя от 
тях се пее от двама души, разминаване на гласовете или практически липсва, или не е прин-
ципно важно (Покровская, Чернышова, 8). В песните, за които е характерно декламиране 
и повторение на звуците на една височина, развоят, ходовете на звуците, тризвучията или 
мелодическите скокове към терция или кварта не са сложни по своята мелодия. Те имат 
моторен строеж, един от определящите компоненти на които се явява движението (По-
кровская, Чернышова, 9). Тези особености се отнасят и за гагаузките маанета. Според на-
блюденията на М. Колса, диапозонът на маанетата обикновено се вмества в границите на 
кварта, квинта, образувайки звукоредове, както от мажорен, така и от минорен тип (Колса 
1980,89). Семплата ладова структура свидетелствува за древността на интонационната ор-
ганизация на народните песни (List, 375).

Разбира се, понякога маанетата са по-развити, в тяхната мелодическа структура се по-
явява увеличена секунда ( вж. Приложение 3, № ).

Чернъшова посочва два основни принципа на мелодическия строеж в гагаузките ме-
лодии (Покровская, Чернышова, 8): 1. движение от върха, което е близо до арабо-персий-
ска музикална традиция; 2. музикална “вълна” – в две и три мелосрички (реда). Впрочем, 
по повод на ладовете с увеличена секунда българският музиковед Д. Христов също отбе-
лязва неславянските им корени и ги определя като заемки от източната (арабско-персий-
ско-турска) светска музика, богата на подобни ладове (Христов 1960, 48 ). Ако направим 
сравнение на мелодиите на турските маанета с аналогични музикални текстове на гагау-
зите, ще видим значими отлики. Средните тактове на едните и другите са различни. При 
гагаузите се наблюдава предпочитание към тониката или основния ладов звук. У турците 
пък са по-чести неустойчивите 4 – 2 ладови стъпки. С други думи, за турците е характерно 
опяването на тониката, типично за ориенталската мелодическата традиция, докато в гага-
узките мелодии такава орнаментика липсва.

В тази работа за пръв път се прави опит за сравняване на мелодическите варианти на 
маанетата в гагаузката и турската фолклорна традиция. Опитано да определя света на ма-
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анетата и техните исторически, социални и психологически корените и мотивите. Сме се 
постараяли да обгърнем различни групи изпълнители и общности. Макар че отново се на-
лага да повторим, че тук авторът не е специалист-музиковед, заради липсата на други из-
следвания в тази област, по-долу ще си позволим да споделим някои наши предварителни 
наблюдения, които ни се струват важни с оглед на настоящата работа.

Интонационно турската и гагаузката мелодика са идентични при опяването на осно-
вен ладов звук “ла”. Сходно е и разпяването на словесната сричка с два съседни звука по 
низходящо-възходяща линия. В хороводен танец думите и мелодията се управляват от 
ритъма (…). Ритъмизацията на текста е подчинена на ритмическия строеж на мелодията, 
а от другата страна, на езика, където ударението носело характер не на увеличаването на 
силата, а на извисяването на гласа (мелодическото ударение) (Жирмунский 1921, 16, 21). 
Чернъшова откроява групата на песните с декламационен характер с надделяването на 
съответствието “сричка – звук.” За песните от този тип е характерно скандиране, повтoре-
ние на звуците с една височина, мелодически скокове на терция или кварта. Тези песни от 
моторния лад, с движението като определящ техен компонент, са маанета (Покровская, 
Чернышова, 9). За тези песни има досега единствена аналогия у кримските татари: “Чети-
риъгълен Карасубазар” (Шерфединов цит. по Покровская, Чернышова, 10).

Повечето от гагаузките народни песните са с широк диапазон: от септа до октава. Че-
тиричастната структура на песните занимава отдавна вниманието на музиковедите. Харак-
терна черта на гагаузкия ладовия строеж е широкообемния звукоред. Той не е в рамките 
на фраза или мелострока, а представлява постепенна реализация с разчленяване на квар-
тово-квинтови етапи. Това ярусово усвояване на диапазона е свързано с четиричастната 
структура на напева. Във всяка от фразите се усвоява само един или три яруса. Следова-
телно, ярусното усвояване на диапозона очевидно е свързано с четиричастната структура 
на напева. Във всяка от фразите се усвояват само един или два яруса. С други думи, ярус-
ното усвояване на диапазона е един от функционалните принципи на теситурно-ладовото 
мислене на гагаузите ( № 28-29 – песните с ионийски лад (цит. по Покровская,Чернышова, 
10); и № 2 лад, Колса 1981, 121-125). В песните от жанра маане се наблюдават успоредни 
ладови редувания: първите строфи на мелодиите са в мажор, а вторите – в минор. Песни-
те със секундово редуване на ладовите опори – с добавяне към основния тон на субтон 
в секундово съпрежение – разширяват долната граница на звукореда в половинните ка-
денции и оспорват, както тониката, така и положението на ладовия център (Покровская, 
Чернышова, пак там). Бидейки по-семпли по мелодическия си рисунък, маанетата посте-
пенно се отдалечават от архаичната орнаментирана форма. Старинните мелодии неряд-
ко са трудни за съвременните изпълнители (Покровская,Чернышова, 9). Усвояването от 
гагаузите на турски и български песни е било улеснено благодарение на широката гагаузка 
езикова компетентност (т.е. владеене от мнозина гагаузи на българския разговорен език, 
от друга – близостта на гагаузките говори в България с местните турски диалекти (Покров-
ская, Чернышова, 5 ). И досега в някои села на България гагаузите пеят маанета, директно 
повлияни от турските (вж. Приложение 3, № 60-72). Трябва да отбележим, че сме намерили 
любопитни бележки на Атанас Манов върху образованието на гагаузката младеж и харак-
тера на изпълнението на маанетата през възражденското време във Варна: “Через тур-
ското владичество във варненските училища не се предавала музика, поне не се считала 
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  необходима; нито като средство за културно-просветно развитие на младежта. Нейна-
та необходимост се чувствовала само по време на веселби или други подобни случаи. Му-
зиколог се считал оня, който умеел да пее някои шарки (песен, мелодия) с хубавия си глас 
или някое маане (протежна, с вариации мелодия, придружено от исо). Тия песни и маанeта 
се разпространяваха от уста или се вземаха от книги, напечатани в Цариград. Мелодии-
те на тези книги бяха написани с източни църковни музикални знаци, а думите – с гръцки 
думи (вероятно караманлийски книги - Л.Я.). Авторът на настоящото (става дума за Ма-
нов – Л.Я.) притежава една подобна книга, напечатана в Цариград през 1830г. Музиколози и 
композитори се считаха ходжите в джамиите и църковните певци, които композираха 
и светски песни, щом се явяваше нужда в тържества или други случаи...”( Манов 1948, 91).

C влиянието на градскaта култура и турските песни не се изчерпва своеобразието на га-
гаузкото маане. Така, напиример, в едната от записаните от Л. Покровская мелодии дори се 
усеща унгарското влияние, “… проличащо особенно ясно в кадансите” (Покровская 1952, 
179-180). В Бесарабия това влияние се допълва от обмяна на култура с местното население 
(мелодиите в записите на Покровская 1952 №№ 53,56) са варианти на две известни молдав-
ски песни. Под влиянието на съседите на гагаузите - южните славяни, румънците, гърци, 
молдавците, украинците, руснаци и др, гагаузката песенност се обогатява с нови ладове 
и фигури. Очевидно, маанетата не правят изключение в това отношение. Л. Покровская 
предполага, че гагаузката вокална музика има древни източни корени, със склонността им 
към орнаментика, напевни рими, изпълнявани на различни ладови средства (Покровская, 
Чернышова,7). Поради определени исторически условия, обаче, песенното творчество на 
гагаузите е било подложено на силно романо-славянско влияние; в повечето случаи в гага-
узката песен не се усеща тяхната древна източна основа. Cпоред българската специалист-
ка Й. Коларова, ритмиката на песенното творчество на гагаузите “... е българска. Пеели 
са се хороводни песни в ритъма на дюс фору (право хоро); чифте сустъ; пайдушка фору 
(пайдушко хоро); терсине фору (криво хоро); сюрме фору; трите пъти и други.” (Коларова 
1982, 110). Едно от достойнствата на гагаузките песни е сложното съчетаване на бройното 
време (дуоли, триоли, и т. н.) в усложняващи се музикални редове. Характерно е също 
съчетаването на издържан звук, изпълняем без вибрации, с много кратки по дължина зву-
ци в группетни мелодични фигури, повлияни от арабско-турската изпълнителска традиция 
(Покровская, Чернышова, 10). Четиристишният строеж на строфата е характерен както за 
големите, така и за малките жанрове.

За гагаузките народни изпълнители е характерно бързо темпо на пеене, което впро-
чем затруднява съществено нотирането на терен. Монодийната тюркска по произхода си 
песенна култура е съчетана с особености, възприети под влияние на съседните народи. 
Строфическата организация и ладоводото мислене доближават гагаузките напеви до тези 
у славяните и в частност до българите, но също така и до румънците. Все пак ритмическа 
изпъстреност и мелодичната орнаментираност свързва гагаузкото пеене с арабско-турска 
песенна традиция (Öztuna 1990, 28). Тази специфична еклектичност на гагаузката песенна 
култура се запазва и като отличителна черта на гагаузкото авторско и изпълнителско твор-
чество. Така, например, днес младите народните изпълнители на песните, включително и 
записаните от нас в Бесарабия, съчиняват маанетата си по мелодичния и текстовия обра-
зец на руските частушки (сравни Приложение 3, с.376) мелодиите за текстовете на Прило-
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жение 1 № 30-34). Съдържанието на най-често сатирични по духа песни, както и мелодията 
им, са заети от популярните руски частушки. Подобни, включително и буквални заемки 
обаче лесно се вписват в традиционната система на гагаузките маанета поради присъщата 
способност на този жанр да съвместява в едно разнородни влияния. Певецът предпочита 
леко да променя песента за да нагодя за нова ситуация. Стара, позната мелодия и текста 
се спазва за да осигуря одобрение от аудиторията му. Нова песен прораства чрез малки 
стъпки и с всека лека промена изпробвана от аудиторията. Музикален фолклор се адап-
тира към съвременните условия и обстоятелства, се видопроменя и преминава в новите 
фолклорни формации. Любопитное, че мелодията на руските частушки е известна на га-
гаузите не чрез преките контакти в руското автентично население в Буджака (тъй като не 
ни известно староруско поселение в онази област отпреди на 40-те години на 20 век), а 
чрез радио и телевизия предаваща до недавно време изключително руски традиционни 
песни, пропагандирайки руския фолклор чрез масмедия или книжовна практика. Затова 
изпълнителите на такива хибриди (като гагаузките текстове положени на руската мело-
дия) са млади хора, произраснали през советско време и русифицирани. Така книжовна и 
популарна музикална култури са фактори на иновациите на песните за младото поколение 
на гагаузките народни автори-изпълнители. Може би тъкмо поради това гагаузките маане 
са се оказали и толкова дълголетен и новаторски жанр. Не може да не ни радва и това, че 
и днес те продължават да се изпълнявани от млади хора и се обогатяват с нови реалии и 
мелодии. 

Фолклор се адаптира към съвременните условия и обстоятелства, се променя формата му.
От една страна изпълнението на традиционните гагаузки маанета претърпи чужди 

влияния, а от друга страна - мелодическата форма на маанетата оказва голямо влияние 
спрямо младата професионална музика. Наред с музикалните обработки на народните че-
тистишия, съществуват и авторски стилизации върху тях. През последните години някои 
от професионалните автори и изпълнители заимстват идеи за своите произведения пряко 
от народните маане (Колса, 1982). Засега е невъзможно да се състави достатъчно пълна 
картина на жанровата система на гагаузкия музикален фолклор и за музикално-стилови-
те черти на отделните жанрове. Трябва да отбележем обаче, че не последно място тази 
система заемат маанетата. Те са гъвкави и подложени на иновационни влияния, както в 
словесен, така и в музикален план. В тях се отразява най-дълбоките емоции на труженики, 
обикновените хора, често и правдиво както в никакво друго изкуство се изобразява чове-
ка и неговият живот.

Очевидно за изследователя е, че музикалният строеж на маанетата, и по-специално 
тяхната ритмика, е силно повлияна от използването им в ритмическия контекст на танеца. 
Проучвания в тази област обаче досега не са направени и тук ние, като не специалисти, 
няма да си позволим да предлагаме наблюденията си, тъй като те биха били много непъл-
ни. По обстойно внимание в бъдещите разработки заслужава разглеждането на маанетата 
в контекста на танцовото им изпълнение и влиянието на танцовия ритъм върху мелодиите 
и поетическия текст.
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  2. Някои особености на поетическата структура на маанетата

В тази част ще бъдат детайлно представени елементите от поетиката и композиция-
та на маанетата като силаботоническата метрика85, римата, алитерацията и строфиката. 
Тези поетически фигури, разгледани подробно по-долу, отговарят на структурно-компози-
ционните закономерности в гагаузките маанета. Всички изброени характеристики, според 
нашето убеждение, са се развили още в пратюркския период на развоя на гагаузката вер-
сификация.

2.1. Ритъм 

Според метрическия строеж гагаузките маанета са аналогични на тюркските форми 
с надделяване на силабиката в тях. Всеки песенен ред сьдьржа по седем срички (обикно-
вено 4 ударени и 3 неударени). Както отбелязва и Ахметов, по всичко изглежда, че това е 
една от най-архаичните стихови форми (сравни Ахметов 1964, 313). Следвайки тази форму-
ла, произведението се изгражда върху редуването на силни (ударени ) и слаби (неударе-
ни) срички. Броят на ударенията в стиховете на една и съща строфа може да се различава 
в не повече от една позиция, така че тоническият принцип не се спазва съвсем стриктно. 
Метрическата основа на гагаузския народен стих се определя като “пармак есабы [бро-
ят на пръстите съответства на сричките в стиховете]”. Това е един типично тюркски 
метрически строй (сравни Хамраев 1963, 22, 56).

Според М. Хамраев, пармак или бармак86 е тюркски силабически размер, основан върху 
еднакво количество на срички във всеки ред, без връзка с мястото на разполагане на уда-
рението. В този метроритъм е създаден преобладаващият дял от поетичния фолклор на 
мнозинството от тюркските народи. От ритмическа гледна точка най-дребните елементи 
на стихотворната реч са сричките. Броят им се определя от гласните звуци и всяка сричка 
съдържа по един гласен звук. Бармак е най-древна система на стихосложението в тюрко-
езичната поезия. Същевременно тя е и най-устойчива, тъй като господства повсеместно в 
тюркоезичния фолклор. Според Хамраев тайната на дълголетието на бармака е в неговия 
първично тюркския произход (Хамраев 1969, 10). 

За тюркския народния стих важи свойствения за тюркските езици закон на синхармо-
низъма, т. е. на звуковото съответствие на съседните срички, при което два съседни звука 
не се срещат един до друг, поради това че единият изпада: оrаdа минава в оrdа [там], 
yukarıda минава в yukarda [отгоре]. Ритмът подчертава синтаксическата завършеност на 

85 Метър – регулирано редуване в стиха на силни места (икти) и слаби (удареност - безудареност). Метриче-
ската система на стихосложението е основана върху подредеността на броя и поредността на разполагането 
на срички от определена дължина в рамките на отделния стих (Линин, 23, 197). 
Ритъм – систематично редуване на еднакви противоположности от елементи (звукови или речеви), с опреде-
лена последователност и честота; бързина на вършенето на нещо. В стиха ритъмът е общото подреждане на 
звуковия строеж на стихотворната реч и метьрът е негов частен случай. Свързан е и с реалния звуков строеж 
на конкретен стихотворен ред.
Пармак есабы – брой сричките по пръстите, исконно тюркската система на разполагане на сричките сьбраз-
но бройно-временен принцип (Линин, 197).
86 Дължината и краткостта тук не играят никаква роля, тъй като в тюркските езици всички срички се произна-
сят с повече или по-малка степен на силата. Отворени и затворени срички също не се различават.- Л.Я.
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реда и края на изречението. Границите на стиховете се маркират също така и с понижава-
нето или покачването на тоналността на речта към края на всеки стих. Стихотворния ред 
не може да бъде прекалено дълъг, защото тогава е сложно да се долови на слух неговото 
единство и цялост. Съчетаването на стиховете определя ролята на ритъма в изграждането 
на строфата. Най-често се срещат равносричкови редове (по седем срички във всеки ред). 
Спазването на броя на сричките във всеки стихотворен ред е необходимо условие за осъ-
ществяване на ритъма (Ахметов 1970, 17). 

Древният тюркски стих87 е бил предмет на проучване от много изтъкнати ориентали-
сти: Ф. Корш, Т. Ковалски и др. Те посочват древността на тюркската стихова форма ( Корш 
1909, 140). Древните тюркски писмени паметници, датирани с VI – VIII вв. надписите на 
Билге-Каган, Кюл-Тегин, и други дават най-обща представа за характера на художествено 
творчество на тюрските племена и народи през този период. Освен това, през VI -VII вв. в 
Казахстан и Средна Азия несъмнено е съществувала писменост и се е развивало устно на-
родно творчество (Ахметов 1964, 315). Проблематичен обаче остава въпросът за ритмиче-
ския характер на каменните надписи на древните тюрки. Въпреки това, седмосричковия, 
или хептасилабическия размер, който се смята за най-архаичен, вероятно е бил характе-
рен за още единното пратурско племе (сравни Корш 1909, 142). Четиристишията със се-
дем срички във всеки ред и с рима аааб са също най-характерната форма на стихотворни 
текстове от речника на М. Кашгарски (Кашгарий, 1960). Всички тези паметници съдържат 
стихотворните текстове, отнасящи се до периода на хилядолетната древност. Това са тек-
стове, които са резултат от трайното историческо развитие на народно-поетическо твор-
чество на тюрките. От размерите, използващи се както в тюркската поезия въобще, така и 
в народните стихове на гагаузите, наред със седмосричния размер се срещат осмoсричния 
и единадесетисричният (Покровская 1952). И двата в основата си възхождат към седмос-
ричния. Осмосричният ямбически стих, произтичащ от седмосричния, заема в тюркското 
народно стихосложение особенно място. По-близък до единадесетисричния, отколкото 
осмосричния, у южните племена този размер се употребява много често (Жирмунски 1974, 
651-652). Единадесетсричковият стих е образуван с помощта на повтаряне на ямбическата 
част на седмосричния в началото или накрая (Коwalskii, цит по Линин, 176). Като се базира-
ме на текстове, можем да се определим количеството на сричките в стиховете, мястото и 
броя на цезурите и, с по-малка или по-голяма вероятност, разпологането на ударенията ( 
Корш 1909, 140-146; Линин 1921).

Равенството на сричките е типично явление за поезията на гагаузите. Известно е, че 
ударението в тюркските езици пада върху последната сричка, с някои изключения при 
безударните афикси. Метрическото ударение в поезията образува редуването на силни 
и слаби срички. Определяща е последната сричка. Така, трисричковите думи се вмъкват в 
схемата УНУ, където удареността на последната сричка се усеща по-често от удареността 
на първата. Характерна черта на метриката на гагаузката народна поезия е съседството 
на две ударени срички, разделени с цезура88. Хептасилабизмът има в маанетата няколко 
разновидностни вида: 4-389, 3-4, 2-3, 2-3-2; при това последният, имащ две цезури, се среща 
87 Стихът е акцентуационно, интонационно, синтактично и семантично единство (КЛЭ 1971 т. 6, 298).

88 Цезура (разцепване) – постоянна разподялба на думата в стиха. В силаботоническо стихосложение цезура-
та обикновено съвпада с границата на стъпката, полустишията или стиха. Придава единообразен възхождащ 
или низхождащ ритъм. КЛЭ т. 8, -М., 1975, 382. УНУ – Ударена Неударена Ударена (срички) - Л. Я.
89 
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  рядко. Рядко се среща и осмосричникът (4-4 или 5-3). Маанетата често се състоят от едно-
типните стихове, например: 4+(4-3); 4+ (3-4); 4 +(2-3-2): 

Vardım çeşme başına 4+3   Отидох до чешмата
Yazı yazdım taşına;  4+3   Писмо написах върху камъка;
Gelen geçen okusun 4+3   Минаващите нека да прочетат
Neler geldi başıma. 4+3   Какво ми дойде на ума .

Това е най-често срещаният тип при маанетата. При тях по-рядко се среща 3+4, както и 
еднакви стихове от другите типове. Ето обаче и един пример за 3+4:

Karanfil kater oldu,  3+4   Каранфилът е станал с много листенца, 
Bu sevda yeter oldu; 3+4   Тази любов стига вече; 
Alacaksan al beni, 3+4   Ако ще ме вземеш, вземи ме,
Yölümden beter oldu.(ЛБ) 3+4  (Че това) стана по-лошо от смъртта.
Тук се наблюдава разнообразие за изразяване на трите елемента УНУ като добавянето 

към третата сричка. Маанетата с еднотипни стихове като 2-(3-2) или 2-5 се срещат твърде 
рядко. Третият тип се среща по-рядко от първите два и обикновено не е чист. Вероятно 
той представлява преходен вид от еднотипови начини за римуване към смесените видове 
4+(4-3; 4-3; 3-4; 4-3) и дрyго подобно. Четирисричният стих може да бъде представен и като 
4+3, и като в съчетание 3-2+2 в третото полухорие:

Dilin dilime uyar 2-3-2   Говорим с тебе един език,
Boyun boyuma uyar 2-3-2   Ръстът ти на моя подхожда,  
   3     2      2
Ben sa/na/ gönül /verdiм 3-4   Аз на тебе сърцето си дадох,
Gel sen /ol benim /eşim 2-3-2   Ела, стани ти моя.

Във всички тези типове съотношението на удареноста и неудареността е еднакво: че-
тири ударени срички за всеки три неударени (от първи и трети тип). Третият90 стих, с липса-
та на рима се обособява в метрическо отношение. Вторият стих нарушава силабическата 
си стройност по-рядко от третия: 7877.

1. Kabak pişti tuz ister 7   Кабак е изпечен солта (му) трябва,
2. Toskonun zanı kız ıster 8 (Z 217) Тошко(на него му трябва) иска момата.
Все пак границите на едномерните звукови къси отрязъци не винаги съвпадат с грани-

ците на думата:

   5 + 2
Каle kaleye karşı 7   Крепост срещу крепост,
kаleden attım taşı7   От крепостта хвърлих камък,
gel kız maane sölejim 8   Ела, момиче, мани да ти кажа,
dosta duşmana karşı.(Z226) 7  Напук на врагове и приятели.

90 Вторият стих спазва силабическата си стройност по-рядко от третия - Л.Я.
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Обикновено в празен, свободен от римата стих (като втори и трети), ритмическите зве-
на количественно не съвпадат с отделните сричкови групи на съседните стихове: 3+4, 3+4, 
4+3, 3+4. В смесените, разнотипни маанета последователността на редуването на различ-
ните типове е неопределена. Срещат се съчетания от двата типа, представлени по двойки: 
3+4, 3+4, - 4+3, 4+3  или 4+3, 3+4 – 4+3 +3+ 4. 

Кааr yayor \ кеpek gibi, 3+4   Сняг вали като трици,
Кız saçı\ ipek gibi, 3+4    На момата косата и като коприна,
Ne ulursun\ каpumda, 4+3   Какво виеш пред вратата ми,
Yabancı\ кöpek gibi? 3+4    Като чуждо куче?

Или:
Feslen ektim \ başçeme, 4+3   Засадих босилек в градината си,
Başçemin \ оcaciyna; 3+4     В градинската лехичка;
Аllaa аlsın\ canımı, 4+3    Господ да вземе душата ми,
Yarimin \ кucaciyndan. 3+4   От прегръдката на любимия.    

Както се вижда от горните примери, прекъсването на ритъма далеч не винаги засяга 
само един ред. В редица случаи традиционната схема се разрушава, тъй като става въпрос 
не за промяна в системата, а за опит за създаване на нова ритмическа конструкция: 4+3, 
2+5, 3+4, 3+4, а ритмическите нарушения са случайни и не са свързани с елементите на ор-
ганизацията на четиристишията (Мартынцев 1976, 48).

Предполага се, че нарушаването на принципа на ритмическата повторяемост е свър-
зано с разпадането в народната поезия на метрическата системата, основана върху реду-
ването на сричкови групи и раздели на думата. Ритмическото подреждане на текста, оче-
видно, се постигало с помощта на изравняване на сричковите групи в бройно отношение в 
съответствие с дадената формална схема: 3+ 4, 2+5, 4+3, 3+4. Ако първият ред на четирис-
тишието се разглежда като ритмически модел, задължителен за всички останали стихове, 
тогaва репродуцирането на конструкцията от общоприети норми, вероятно се е постигало 
за сметка на количествено изравняване на несиметричните сричкови групи. При това гра-
ницата между ритмическите звена е трябвало да минавала през думата. Конструкцията, 
при която свободният стих се променя в сравнение с останалите стихове в количествено-
то съотношение и между сричковите групи, е доста разпространена. Различието между 
сричковите групи на празния стих и ритмическите звена на съседните стихове обикновено 
не надхвърля една сричка, но вътре в самия стих сричковите групи могат да се различиват 
по-съществено 4+3, 5+3, 3+ 4, 4+3. Като в следният пример:

İki punar gölgeli,  7   У/У   Два кладенеца сенчести,
İçi dolu zerdeli 8 (5+3)   Вътре са пълни с кайсии;
Çekin şu kızı beri 7   Притеглете тази мома насам,
Donadalım dilberi. 7 (ВМ, 90) У/У Ще нагиздим хубавицата.

Нерядко свободният стих съдържа в повече или по-малко на брой срички, отколкото 
останалите стихове на четиристишието (6-7 6-7):
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  Мааviydir / мооrunuz, 6        Синьото ви / се превърнало / в мораво, 
Buluşmak mı / zооrunuz? 7      Да се срещенете ли искате?
Birazçık / durunuz,      6     Мъничко изчакайте,               
Biz da onu/ buluruz.    7      И ния ще я намерим.

Очевидно е, че ритмическото нарушение в свободния стих, поради несъвпадане на 
сричковите групи, е свързано с особеностите на тюркоезичния народен стих (Мартынцев 
пак там, 49). 

При несиметрична рима (aaba) свободния стих е насочен към деавтоматизация на те-
кста (в границите на четристишието). На свой ред това може да съдейства също така и за 
ритмически промени. Нарушаването на ритъма се наблюдава не само при прекъсването 
на свободния стих, но и практически във всеки ред на маането : 4-3, 3-4, 3-5, 3-4 или 4-3, 4-3, 
4-3, 3-4, и така нататък. Третият ред, който традиционно не е римуван, ала дава “почивка”, 
улеснява изпълняването на маането. Същевременно той, заедно с четвъртия, представля-
ва едно сложно изречение. С други думи, ритмическите промени са свързани с колеба-
нието на броя на сричките на друго място. Е. Корш изпъква два типа причини, пораждащи 
нарушаването на стройния седмосричков размер: 1) вътрешни: грешките допускани от 
изпълнители и съчинители на песните, “които възпроизвеждат свои и чужди песни само 
устно, а понякога и импровизират своите собствени произведения; 2) външни: за да наго-
дят родната песен към чуждия напев, стиховете обрастват със странични добавки, които 
обикновено се поставят или в края, или в средата на стиха”(Корш 1909, 139-166). Това неиз-
бежно се отразява върху ритъма. Седмосричникът се превръща в единадесетисричник. За 
гагаузките маанета обаче, за разлика от останалите тюркски седмосрични форми, редът 
обикновено се удължава до девет срички: 

3. Oh, mari, mecici karısı 9 (ВМ, № 89, 338).  Ох, мари, жената на меджията.

Тук не става дума нито за грешки или иновации, осъществени от изпълнителите, нито 
за подвеждането на песента към “своята традиция”. Удължаването на реда от седем до 
девет срички се дължи до експромтността, непосредственото съставяне на маането, или 
в някои случаи на добавяне на повторение на отделна дума (като “мари”), което предлага 
пауза. Това дава възможност на изпълнителя да си поеме въздух, да прекъсне изпълнение-
то си за кратко и после да продължи с познатия му текст. Така може да се спечели и време 
за импровизацията. Често стихът се удължава до девет срички, включващи и добавките. 
Сравним редифа на думата “мари” към края на реда на по-долния пример:

Feslen ektim aş için, mаri, 9   Посях босилек за готвенето, мари, 
Yandım kara kaş için mari, 9   Изгорях поради черните ти вежди, мари,
Dokuz yıl izmet ettim mari. 9   Девет години съм слугувал, мари, 
Bir karagöz kız için mari. 9   Заради чернооката мома, мари.

В друго маане с девет срички в реда и удвоена строфа на четиристишието, се наблюда-
ва тенденция към изравняването на дължината на редовете. Това е проява на стремежа да 
се одържат всичките редове в границите на седемте срички. Дори отклонения от седмoс-
ричния размер до осем или девет срички в реда не развалят обаче ритъма на песента. 
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Ето един такъв пример за “излишни”, безударни срички91: 

“Оniki binnik аlalım”(8) [Ще вземем двенадесет хиляди] или “Forunun yanından geçelim”(9)
[Ще минем покрай хорото] се произнасят по-бързо и броят на ударенията остава непро-
менен. В стиховете с по-малко от седем срички той се допълват със съюза “да” Sararıp da 
solucak [И пожълтейки ще увяхне].

Следователно, при маанетата най-разпространени са стиховете с нечетен (7, 11, и 
по-рядко 5 и 9) брой срички, но често се среща и осмосричник, разпадащ се нерядко на 
ритмически групи от: 3+2+3 или 2+3+3, с липса на редовната повторяемост на единиците на 
стиха:

Аvada/ uçan / кuşların (3-2-3) У/У  7  На летящи във въздуха птици,
Кuyrukları /аyrıç /ayrıç; (4-2-2) У/У 8  Опашките им са раздвоени;
Bеni /yаrdan /ayıran, (2-2-3)  7   Онзи, който ме раздели от либето,
Каn кussun /avuç /avuç.(3-2-2)  7   Да бълва кръв с шепи.

Още В. Жирмунски е забелязал любопитна особеност на османската версификация: съ-
седството на две ударени срички, едната от които е по-силна от другата. В примера по-го-
ре, се появява допълнителна цезура в редовете с осем срички, следвани от седмосрични 
редове. Колкото по-архаичен е стихът, толкова той по-малко равносричен (Жирмунский, 
652).

Всяка ритмическа група има една сричка - най-често последната - със силно ударение. 
Стиховата единица започва със силна, ударена сричка, следвана от слабата сричка (спадащ 
ритъм):

4. Каlbur satsın hem yelek. (BM 20)  (Нека) да продава решета и сита.

Ако слабата неударeна сричка е следвана от силната (ударената), ритъмът е възходящ 
(първата половина на всички редове - НУ). 

В първия ред на стиха, след главната цезура, ритъмът се променя: вместо възходящия 
идва низходящия ритъм, и обратно:

 İki kayık uz gider…    Две скали преко стоят … 

В маанетата цезурата се прилага или след четвъртата, или след третата сричка, но 
може да е и след втората сричка (Гордлевский 1961, 230):

Кızlar / beener bıyıklı    Девойките / обичат мустакатия

С други думи, за маанетата е типичен следния край на стиха: последната сричка е уда-
рена, предпоследната - неударена, третата от края е със слабо ударение.

Както и в по-горния пример, краят на строфата представлява КЛАУЗУЛА - дума или гру-
па думи от три срички: напр.: bı- yık-lı [мус-та-кат]. По-рядко там се срeща четирисричкова 
дума, но във всеки случай тя не е по-дълга. За четирисричковите думи е типична схемата 
НУНУ:   

91 Сричките с по-слабо ударение. – Л.Я. 
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    НУ   Н  У
Мааnici başı/mıysın?  Ти съчинител на маани ли си?
  НУ  Н  У
Cevahir taşı/mıysın?  Скъпоценен камък ли си?

(Feslen ektim başçeme).  (Засадих босилек в градината си).
  НУ Н У
Başçemin ocacıına.  3+4     В градинската лехичка.

Цезурата се поставя между третата и четвъртата срички, които често са съставени не 
от една дума, а от групи думи: taşı mıysın [камък ли си ] в горния пример. 

Метрическото ударение трябва да се разглежда като винаги съвпадащо с обикновено-
то ударение (Коwalskii, 104). Ковалски смята за по-целесъобразно намирането на корен-
но-тюркските метрическите форми посредством разглеждането на текстове. Според него 
то е приложимо спрямо общоезиковите правила на акцентуацията, без да се налага на 
стиха някаква мелодия, която за османските народни стихове е от арабо-персийски про-
изход и няма нищо общо с турските текстове (Коwalskii, 105). В този случай, за контролен 
образец по въпроса за структурата на народния стих ще послужат народните пословици и 
поговорки, които са лишени от музикален съпровод.

Редовете се организират в четиристишия предимно с комбинирането на различни ти-
пове на седмосричника, но и с вмъкването помежду им на осмосричкови тропи. Общо 
взето, образуването на реда само от двусричкови ритмически групи се е смесило в една 
четирисричкова ритмическа част, т.е. двусричковите части се срещат в съчетание е три-
сричкови. Преходът от ритмическа група с повечето срички към група с по-малък брой на 
сричките предполага лекота и подвижност на стиха, създава по-бърз, динамичен ритъм.

Съчетанието 4 - 3 има големи изразителни способности. И обратно, в ред с ритмически 
части с единакъв брой срички се улеснява по-плавното протичане на речта (като пример, 
съчетанието 4 - 4).

Сумата на сричките на двете ритмически части е равна на седем в повечето случаи. 
Най-дългата ритмическа част на реда е четирисричкова: 4+4; 3+2+3. Първата група се из-
ползва отделно или в съчетание със седмосричника: 4+3(3+4). Често в гагаузката поетиче-
ска практика двата вида на седмосричника се съчетават, макар че и двата имат различно и 
специфично звучене. Ако в осем срички (4+4) се вмъкнат седем (4+3) характерът на ритъ-
ма се променя, става по-бърз: 4+4 – 4+3. Дори незначителна промяна на броя на сричките 
съществено променя ритъма и стиховете 4+4, 3+2+3 са по-различни от 4+3, 3+2+3.

Седмосричковите стихове с трисричков край (като 2+2+3 или 4+3) са много близки до 
ритъма с осем срички със същия край: (3+2+3 = 5+3). Те са взаимозаменяеми. Макар че 
те съотнaсят се като неравни 4+3 и 4+4 или 4+3 (3+4) и 3+2+3, те са приблизително равни 
като ритмически групи, тъй като произхождат от седмoсричковата група (2+2+3 или 3+2+2) 
с последваща трисричкова. Обаче схемата 3+2+4 близката до осмосричковата е по-плав-
на, отколкото комбинация 3+4. Корш признава първенството и старшинството на седмо-
сричника в сравнението с осмосричника и единадесетосричника в тюркското народно 
стихосложение. Седмосричникът е по-разпространен от другите размери, и се среща в 
най-древните паметници на турската писменост. Той е запазил своята популярност и до 
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днес (Корш, 140). Корш и Ковалски отбелязват безупречната правилност на гагаузките ма-
анe, сравнявайки ги както с османските образци, така и с гагаузките гатанки (Корш 148, 
Коwalskii, 105 ).

Въпроса за произхода на осмосричника и единадесетисричника не е решен окончател-
но и категорично в науката. Осмосричковите образци обаче се смятат от някои учени за 
изкуствени в народна тюркска поетика (Niyazi 1944, 92).

В. Радлов смята, че “в тюркските езици всеки комплекс от сричковите членения в една 
дума включава две ударени срички, а именно: първа, коренна сричка с низходящо ударе-
ние, последвана от главното и спомогателното ударение на стъпката” (Радлов 1870, т. 3, 111). 
Съвпадението на ударенията в римуващите се думи в гагаузкия стих е свързано с фиксира-
ния характер на ударението. Ударени и неударени срички не се различават рязко както в 
силаботониката (Ахметов 1970, 17). Според някои от тюрколозите, метрическата основа на 
тюрското стихосложение е силаботоническа, тъй като от една страна се наблюдава тенден-
ция към изравняването на качество на сричките в стиховете, а, от друга страна, стремеж към 
подреждането на слабо ударени и силно ударени срички (Жирмунский 1972, 652).

Силабическата система е приложима само в езици, в които сричките и гласните зву-
ци се произносят отчетливо и където ухото може инстинктивно да отдели техния брой в 
стиховете (Брюсов 1924). По такъв начин, в езиците, в които всички срички звучат прибли-
зително с еднаква сила, се използва предимно силабическата система, основана на броя 
на срички без различаване на тяхното качество по белезите удареност или дължина (Жир-
мунский 1975, 21). Най-съществен фактор, определящ силабическия характер на стихосло-
жение в гагаузката поезия, е равномерното, приблизително еднаково звучене на всички 
срички от метрическа гледна точка. Силабическият строеж е най-естествен за гагаузката 
народна поезия, където срички са метрически равностойни, а ритмическите части на стиха 
изпъкват благодарение на фонетическите закони на синхармонизъма.

Същественните белези на тюркския народен стих притежават някои от белезите на 
сравнително новата стихотворна система на европейската поезия. Съчетание на силабо-
тоническия стих с римата господствува освен в Европа само в турска народна поезия, къ-
дето тя е автохтонна и е съобразена с основните лингвистически закони. Разбира се, тук 
не говорим за заемките в турската авторска поезия от Запада, той като тя има безусловно 
специфични черти (Линин, 195).

2.2. Алитерация92 

Алитерацията е друг характерен белег на тюркския народен стих. Той е повече присъщ 
на поезията на алтайските народи, слабо подложени на влиянията на арабоперсийската 
литературна версификация и на мюсюлманската културна традиция. С усъвършенстването 
на римата алитерацията се опростява. Това често става и в резултат на влиянието на ара-
бо-персийската поетика, непознаваща алитерацията (Линин, 150). 

Гагаузският народен стих се е оказал под влиянието на турския, който на свой ред е 
възприел арабо-персийската литературна традиция. В гагаузкия език алитерацията носи 

92 Алитерация е най-упростен начин за звукова организация на стиха, подбор на думите, включващи опреде-
лени звуци ( предимно в началото на думата). ЭЮЛ М., 1988, 99.- Л.Я.
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  случаен характер, служейки за орнаментирането на строфата и бъдейки проява на арха-
ичната общотюркската поетична стихотворна практика. Алитерацията принадлежи към 
по-ранния период на развоя на тюркската поезия. Съзнателното търсене на думи с една-
къв начален звук се относя до епоха, когато ударението в пратюрския език е падало върху 
коренна сричка (Линин, 151). Стояща в началото на думата, според закона на синхармони-
зъма, първата коренна сричка или гласна е определяла качеството на думата. Алитераци-
ята бива два вида:

1) междусловна или стихова, при съзвучие на начални, стоящи една до друга думи или 
мeтрически единици в границите на един стих и 2) строфична – съзвучието на началните, 
срединните или крайните думи в съседните строфи: 

Burma burma buynuzu.   Рогата му са извити.

Алитерацията се изгражда върху повторението на един тъждествен звук и по-рядко 
върху повторението на два звука:

Каle kaleya karşı [Крeпост срещу крепост] (К) Dilin dilime uyar [Езика на моя прилича] (D).                          
Междустиховата или строфична алитерация се образува като резултат на приликата на 

началните и съседните звукове в първи думи на съседните редове, но този тип е по-рядък:

Jeni midir kutunuz   Кутията ви нова ли е?
jeni yar mi tuttunuz   Ново либе ли залюбихте?
jeni yarler tutalı    Откак залюбихте ново либе,
siz bizi unuttunuz.(Z 207)   Вие нас забравихте. 
 
Ковалски я определя като акростиховата рима от анафоричен характер, която се за-

здравява от хармонията на гласните (Линин, 196).
Всяко повторение на еднакви консонанти е алитерация, началното повторение е и ана-

фора, а крайното - епифора (Линин, 199).
Понякога се срещат комбинации от двата вида алитерация: междусловна и междус-

трофна:

Каle kaleya karşı    Крепост срещу крепост,
Каlenin içi çarşı    В крепостта чаршия;
Doldur doldur içelim   Налей, налей, да пийнем ,
Dosta duşmana karşı. (ЕС)  Напук на приятели и неприятели.
 
Ритмико-синтаксичният паралелизъм води до алитерация в поезията на тези тюркое-

зични народи, които по-малко са подложени на арабо-персийско влияние. Някои от тюрко-
лозите узриват тясна връзка между алитерацията и повторенията, прилагането на които в 
тюркската поезия е фактически безкрайно, а разнообразието на функциите й е безгранич-
но (Щербак 1961, 146). Особенно изпъква повторението на отделни думи93 при частичното 
съвпадане на началните звуци: аrpasız-аrkasız [без ечемик - без закрила], редупликацията с 
отпадане на един от компонентите: каp-каrа [черен-пречерен ], и така нататък.

93 За Повторенията вж. Глава II, 3.5- Л.Я.
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В повечето случаи римата се допълва с богати алитерации и асонанси, както вътре в 
самия стих, така и в края на стиховете.

Aya baktım ay ayaz [Погледнах луната – ( тя ) изяснила се (е мразовита)]. 
Или:
yel yele[ ръка в ръка] 
И още:
diz dize [коляно до коляно]; Аy duvar halka halkа [Луната изгрява кръгла, кръгла]
Или пък:
Кuyruklar ayrıç ayrıç (ЛБ 75) [Опашките (на птиците) са разцепени].  
Алитерацията е забележима в края на реда, като повторение на думата в “а” редове 

(първи, втори, четвърти ред или последния ред в полистрофичните песни) в ааба рима ( 
Виж Приложение № 75, 85). 

Кааr yayer kürek ister, a  Сняг вали лопата иска,
Dам çöker, direk ister; a  Оборът се срутва, подпора иска;
Аşırıdan kız alan, b  Мома от далече,
Demirden ürek ister. a  Трябва да има сърце от железо.

Понякога се алитерират първи с четвърти (Приложение № 60), втори с четвърти (При-
ложение № 59, 79, 82, 87), трети с четвърти ( Приложение № 95,97, 100) или първи с втори 
стихове като омонимични двойки (също в Приложение № 86, 91): 

2. ... bu yaz    ... това лято
4.… mektubu yaz.(ЛБ 59) ... напиши писмо.

Можем да допустим, че алитерацията е служила за рима в началния етап на развоя на 
народната поезия. Наличието на различни “алитерирани” повторения пък придава образ-
ност и звукова орнаментика на стиха.

Алитерацията не съставлява неотменна част на гагаузката поезия. Тя само подпомага 
разбирането на звуковата организация на стиха, неговата смислова изпълненост. Освен това 
тя по-скоро подсилва музикалността на стиха, отколкото да определя неговото римуване.

2.3. Римата94 

Римата е най-разпространеният вид на звуково повторение. Тя е устойчива и се прилага 
към цялото произведение. Р. може да бъде начална, междинна или крайна. Бидейки обаче 
незадължителна, тя постепенно се превръща в самостоятелeн композиционен елемент в 
крайната позиция, където изпъква по-силно, тъй като и интонационно тя е обособена. 

Съществува тясна връзка между алитерацията и римата. Римата също се базира върху 
повторителността, но се отличава от алитерацията по това, че не се ограничава с повторе-
нието на отделните звуци или сричковите съзвучия. Римата отбелязва границата на стиха, 
редовете, свързва съседните стихове, съотнася ги един с друг. Тя обединява редовете в 
рамките на строфата, подчертавайки тяхната относителна завършеност.

94 Рима - от гръц. Rhythmos съразмерност, съзвучие на стихотворни редове, имащи и фонетическо, и метри-
ческо значение, тъй като подчертават границата между стиховете и строфите (Краткая Литературная Энци-
клопедия 1971, т. 6, 306-307).
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  Макар че римата не е характерна за първобитната поезия, заражденето на римата се 
отнася към ранния период на възникването на песните (Кowalskii, 43). Възникване на ри-
мата от съчетанието на повторението и варирането води до семантико-синтактически па-
ралелизъм (Жирмунский 1974, 44). Тъждеството на крайните афикси в два съседни реда 
е довело до образуване на крайна рима. Природното съзвучие на думите, особенно при 
успоредна структура на съчетания на думи и изречения, при повторението на думите и 
други форми на тяхното съчетаване, служи за основа на развитието на римата в народното 
творчество (Ахметов 1970, 46).

Ковалски откроява връзка на римата в тюркския стих с амебейната структура на пое-
зията. Редуваните стихове са свързани помежду си с явлението на паралелизъм, при което 
строфата се образува от семплото повторение на първото изречение от следващото изре-
чение (перифраза), с идентични граматически форми или думи в края на двата реда. Така 
възниква римата (Линин, 150). 

1. Çort oturu, çort gibi,   Дьявол седи като дявол,
2. Ааzı каra kurt gibi. (ВМ)  Уста му като на черен вълк.
 
В примера долу двучлеността на синтактичното тъждество се обяснява с прилика в 

думи не само в края, но и на вътрешни рими в средата на съседните стихове (Линин, 151):

3. Armudun nesi var?   Арнаутинът какво има?
4. Bir sirkeli fesi var.(ЛБ)   Един фес пълен с гниди.
 
Вътрешните за двата реда думи се римуват в афиксите: -si /- si: nesi– fesi[какво - фес]. 

Тук ясно личи, че римите в повечето случаи са от граматическия характер. Повторяват се 
метрически сегменти на звукове с еднакво качество. Според закона на синхармонизъма в 
тюркската поетика, гласните при алитерацията и римата играят незначителна роля. Така 
например: birinci [пръв] може да се римува с оnuncu [десети] (Трубецкой 1992, 97).

Римите в гагаузката народна поезия са разнообразни. Според участието на различните 
части на речта се различават: хомогенни (еднородни) и хетерогенни (разнородни) рими. 
Първите се образуват с повторението на еднотипни части на речта, характеризиращи се 
с еднакви граматически форми и с пълна фонетическа прилика. Такива рими често се на-
ричат монорими или тавтологични рими. Общо взето, характерната тюркска pима е гра-
матическа, която води началото си от дихотомическата структура на народната строфа. 
Римуват се крайните морфологични елементи, а темата не взима никакво участие в римата 
(Коwalskii, 142). Обикновено се римува третата отзад напред дума, по аналогия с редифа ( 
перс.- повторение) и последната, идентична с нея дума. Тя разгръщва и допълва съществу-
ващата рима, отбелязвайки границите на строфата.

Граматическите рими, и по-специално отглаголните, са по-примитивни и недостатъчно 
обработени: 

Denize dalan bilir   Онзи, които сe гмурка в морето знае,
bir alma alan bilir    Онзи, който взима ябълка, знае;
sevda çekmeyen kızlar   Не познаващи любовта моми,
dünyayı yalan bilir .(Z 116) Света погрешно познават.
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Тука приведохме пример на монорима или хомогенна (еднородна) рима.
Съществуват и примери за рима, основаваща се върху именните части на речта които 

са прилагателни: gözel/ gözal [хубав]; личните местоимения: beni seni [мен теб], имена съ-
ществителни: уedi delikli tokmak, оnu bilmeyen ahmak [бухалка със седем дупки, който не го 
познава е простак .

Римите, образувани от съзвучието на разни части на речта, се наричат хетерогенни 
(разнородни) рими. Те не са свързани със задължения, прoизтичащи логично от формал-
но-граматическия паралелизъм и придават по-свободна структура на стиховете:

Seksan aacın yapracıı,                        От осемдесетте дърва листата,
Yedi foku topracı,                               Седем фока земя, 
San onu bilinca,                                  Ти докато го познаеш,    
Sendellarsin yölünca.                        Ще си поразклатиш, докато умреш.
(О кiyat, ВМ 98)     (Това е книгата)

В първите две строфи на маането се римуват с умалителни форми на съществител-
ни: yapracıı/tоpracıı [листата/ земята]. Във втората част се римува с деепричастни форми 
bilinca/ yölünca [знаейки/ умирайки]. Римуването на съществително с числително в съседни 
редовe е най-типичният случай на хетерогенното римуване:

1. Маsal, маsal, маniki, (име съществително) Приказка, приказка, маники,
2. Тırnaa vardır oniki. (числително)   Ноктите му са дванадесет.

В изброените по-горе рими трябва да се различават употребите в стиха на една дума с 
различни падежни афикси, които не са рими. 

Според римуването на отделните сегменти на думата се различават: cобствена pима 
(римуване на основите), зачатъчна рима (римуване на афиксите), бедна рима, образувана 
с римуването само на крайната сричка, и богата рима, образувана в края на всеки стих от 
една или няколко думи.

Понякога част от думата се допълва със звукова прилика на думата от предшестващи 
нея ударени звуци. Обикновено, в гагаузките маанета този вид рима се образува с доба-
вяне на една и съща дума, например: sırık gibi, tаvuk gibi[като пръчка, като кокошка], и 
е рядка. Съставната рима, неточна или приблизителна, е основана върху римуването на 
различни звуци.

 Разнообразието от рими е ярко застъпено в повечето от 500 маанетата, публикyвани 
от В. Зайянчковски (Zajaczkowskii 1960; 1966). Многобройни рими-варианти срещаме и при 
други фолклористи (В. Мошков, Л. Покровская). Поради броя и разнообразието на римите 
в текстовете, ще илюстрираме нашите твърдения с текстове, записани от Зайянчковски 
в България (Zajaczkowskii 1966). Неговата сбирката от маанета съдьржа голямото разно-
образие от рими на еднакви или близки граматически форми. Най-голяма част от тях са 
точните, глаголни рими. От тях се открояват рими на:

1. Глаголи в сегашно време, 3-лице, единственно число: оynar [играе] с римуване в пър-
ви, втори и четвърти редове: №31, 75, 99, 116, 132, 174, 224, 122, 148, 200, 225, 254, 271, 276, 
295, 307, 356, 41395;

95 С номера (№) обозначихме текстове от сбирката на Заяйнчковски (Zajaczkowskii 1966, 41-63) – Л.Я.
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  2. Форми на повелително наклонение, 2л., ед. ч.: № 2, 224, 354;
3. Форми на минало време, 3л., ед. ч.: № 53, 65, 125 131, 143, 270, 336, 413;
4. Бъдеще време: № 271;
5. Желателно наклонение: оlsa [да стане] №395; други форми на глагола ol [ставам, 

бивам] с неговите форми оlur [става] №271, 373; оlsun [да стане]№ 154, 224; оldu [стана] 
№143, 355; оlur mu [бива ли] №373; оlaydım[да бях станал] №382; оlmaz [не бива] №312;

6. Съществителни: № 25, 141, 326;
7. Прилагателни: № 280;
8. Наречия: № 370;
9. Местоимения: 1л., ед. ч.: beni [теб] № 230, 393; 2л., ед. ч.: seni[мен] р.п. № 48, 73, 85;
 В маане № 43 формата оldu [станa] се повторя в края на всичките четири реда.
Рими се осигурявани и от други части на речта, като въпросителните частици: mi/mı [ли] 

№ 74, 105, 115, 150, 172, 311, 317, 274; misin [ти ли] № 6, 75, 258, 265; yok [няма] лична глаголна 
форма: №157, 76, 218, 314. Има дори и рими-следлози: gibi[като] №23, 252, 253, 257, 285, 418; 
gibica [като]№286; için [за] №77, 373, 268; каdar [до като] № 151.

По-голяма група съставляват моноримите, римуващи се в два реда в различни комби-
нации: 1-2, 1-3, 1-4; 2-3; 2-4; 3-4 редове, с еднакви (или аналогични) граматически форми.

Втора, и по-голяма група от моноримите съставляват морфологически разнородните 
рими. Те са аграматически и в тези случаи крайната рима е придобила самозадоволяващо, 
не зависещо от паралелизъма звуково и композиционно значение. Римуват се помежду 
си афиксите на различни граматически категории (на имената с глаголите: parmak/ оlmak/ 
yalvarmak (Z № 78); словообразуващите суфикси и коренните морфеми: аmаca/аlaca - съ-
ществително в местен падеж се римуват с прилагателно, корената морфема на което е 
омонимична на падежната форма на афикса на съществително (Z №83). Глаголните форми 
и имена като пр. деепричастията се римуват със съществителни: inerken/tiken/gelin(Z №201). 
Субстантивирани форми на причастия се римуват с имена, например: (gidene/ tikene– дат. 
п., ед. ч. (Z № 152).

Думите с морфологични разнородни рими се делят според мястото на римуването на 
начални, средни (или вътрешни) и крайни. В тях се римуват гласните и съгласните от един 
фонетичен ред, които обаче не са тъждествените по звуковата си природа.

1. Началните рими често са с редуване на гласните в anlaut: u/ö: durdunuz/кurdunuz/ 
gördünüz; ü/ yo: ürgan /yorgan; yü /üü: yüzar/ üüzer; i/ u: biyazı /bu yazı; u/ı: кuzu/кızı; i/ye/e: dili var/
yeri var; sini/seni; biter/beter; i/ü: кilidi/bülbülü; aa/ı: каазlara/кızlara; o/a=a/o: boşlanır/başlanır; 
sayılmaz/soyulmaz; ua/ya: kuannık/uyanık/yanık; dalan/аlan/yalan; aa/ü: mааnem/ аnnem / günüm; 
ü/e: güzel/ gezeer; i/ü: çile / güle; irince/ görünce; ö/e/i: кöpek/ кеpek/ inek; gezersin/çözersin, 
örmezler/vermezler; o/e doyamadım/ deyamedim; ü/ö/ye: gündöndü/ gölgelendi/ yenilendi; съ-
гласните: f/n: fener/ neler, n/y: nar/yar; n/v: nar idi/var idi; d/b/g: dizadan/bizadan/güzadan; p/y/b: 
pazar/ yazar/bozar; нула звука – съгласен: аlaylandı/каlaylandı; üç/güç; y+съгласен звук: yan/
şan/can; двойки съгласни: с/z: saman/ zaman; h/k: каlka/halka/korka; g/h/k: gargalar/hırçalar/
комşular съгласен + ak/y +ak / нула звък + ак: bak tа gel/ yак tа gel/ак tа гел; съгласен звук 
+ u/o/a: punar/ коnar/ yaka; съгласен звук + a/u/e: каmuş/gümüş/ yemiş; Последният пример 
подсилва римуването с повторението на думата gibi [като] в края на редовете. В същност 
римуващите се думи отпреди “gibi” бъдейки “вътрешни рими”, са сведени до минимум и 
изпълняват ролята на стилистична орнаментика на стиха (сравни №39 [dal gibi, bal gibi, kar 
gibi] с № 20 [sümek gibi, yaprak gibi, çiçek gibi]. 
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2. Междинните рими са съзвучия на съгласни или групи съгласни: l/r= r/l: deli / yeri; l/n: 
salata / каyınna; l/nl:  оylum / gönlüm; ll/nn: dilleri/ gelinneri; 

l/m : кilidi/ kim idi; b/l: каba / dangalak; vl/ll : yevleri/ elleri; b/m: bana/ оrmana .
Съществуват и рими, базиращи се на съчетаването съгласни в начална и междинна 

позиция: lp/lb: yelpeze / gel bize; ym/yv: haymana / sayvana; r/n: yüşürsün /düşürsün/ düşünsün; 
v/d:varayım/ аldırayım; kt/md: yürekten/ direkten/ elimden; t/tt: кutunuz/unuttunuz. Като в по-
следния пример, се срещат римувания на разносричковите думи: от трисричкови, римува-
щи се с четирисричкови. Римуване понякога имаме и при думи c 2 и 3 срички: çekildi/ dindi.

Тези рими се базират на еуфоничното съчетание на съгласните с родствена (еднород-
на) артикуляция (Линин, 180). Хармонията на звуците се разрушава, за да се запази един-
ството на съдържанието.Ако римуваната дума е дълга, следващата й римуваното съчета-
ние думи се спазва броя на сричките на първата дума. То ест, първата дума, която ще се 
римува задава броя на срички за последващите думи или групи на думи като: bekarı [ерген] 
изисква да се римува с трисричково образование, затова римата се осъществява чрез гру-
па думи с три срички нацяло, като числително + съществително: beş karı [пет жени].

Ето и няколко примера за съставни рими са t/d: su durur/кudurur/ о durur / оturur;tur/
dur/rul: оturdum/doldurdum/vuruldum;m/nm: üşümedin mi/ düşünmedin mi; s/ş: кеsеsi/ sesici/ 
кöşesi; r /ş: коruk / еşek (приблизителна рима) rş/ş: кarşı/таşı; ç/c: çiçek /içicek ; saçak/yıkılacak 
/ каçacak; zs/s: yazsın/ аlmasın; ns\nz: еnser/benzer; h/k: nuhudu/ окudu/ yok idi; k/şk: bekarı/beş 
karı; n/l: pinsene/ gelsene; n/m: tекneli/екmеli/ çekmeli; rn/ rm/lm: turnam/ durmam/ solmam; p/t: 
napalım / sapalım/ satalım; v/pr/n: каvakları/ yaprakları/ yanakları;96

3. Римуването в последната сричка на думата и възникващото в резултат на това съз-
вучие на крайните афикси, маркира края на смисловия и фонетичния ред, образувайки 
най-различни комбинации на крайните рими. С римуването на последната сричка се стига 
и до бедна рима: кirez/ güvez. 

Нерядко в края на реда римата е относителна, защото предполага пълно тъждество с 
крайната сричкa. Обаче в примера: kırlangaç / аvıç / аhır в 1-2-3 стихове римата е нарушена. 
Обяснението за липсата на пълнота на римата трябва да се търси в промените на езика, 
тъй като тясната “i” никога не се римува с широката “а”. Нарушаването на синхармонизъ-
ма се наблюдава и в примера: u/i окudu/ yok idi; или в примера –lar/ler, където римуването 
става в границите на същата строфа: tеfterler/ lefterler/ yuvanlar.

Синхармонизъмът на падежните афикси обаче може да се наруши заради постигане на 
рима: düze / nergize / кöze, вместо “göza”. Неравносричковите рими се образуват с помо-
щта на думите, които са съзвучни по законите на аглутинацията и синхармонизъма. Пълно-
то съзвучие или римата обаче се образува от равносричковите думи: derelerine/nerelerine. 
Както личи от горните примери, най-продуктивни за римуването във всички позиции в ду-
мите се оказват сонорните съгласни и техните съчетания: l/r = r/l; m/n ; а също така римите с 
ya/ a / съгл.+ a в средата (инлаут) и началното (анлаут) на думите: dalan/alan / yalan; yan yana 
/ каna kana/аnа/кaynana. По този начин понякога се образуват съставни рими от съзвучие-
то на основата на думата + имена (разносричкови). Така се стига до омонимични/омофо-
нични рими от различни граматически категории. Според броя на римуващите се срички 
римите се делят на едносричкови: (аltmış/saçmış); двусричкови: tepeli/küpeli;трисричкови: 
bellidir/yellidir; четирисричкови: oymalıdır/ soymalıdır, и петосричкови: derelerine/ nerelerine.

96 Всички примери са взети от сбирката на текстове на Вл. Зайянчковский ( Zajazckowskii, 1966) – Л.Я.
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  Някои от римите се образуват от механично прибавянето на редиф97 - дума, (тука е 
oldu в края на всеки ред) допълваща съществуващата рима: каtmеr/ yeter/beter.

Думата “mаri” например често съпровожда всички римуващи се думи в края на реда, 
окончателно оформявайки ги ритмично и завършвайки съзвучието, зараждащото се в 
средната рима: mеrdin merdin / benim derdim;

Комбинациите от разносричкови думи водят до образуване на богатата рима (тур., 
zengin kafiye): gül bitti/bülbül öttü; altmış/yatmış; alabalık/каlabalık; каvaktan/каymakta.

Съзвучието се търси в рамките на трите реда на четиристишието: geçtim/içtim/vazgeçtim; 
bostan/Аrasbistan/fistan; а понякога и в четирите реда: nacak/uracak / bacak/ olacak.

Съставните рими се образуват от редуплицирани основи (флексеми) на думите-съчета-
ния на глаголните форми със съществителните: yan yana/каna kana/ аna/ каynana; аrmudu/ 
var umudu. Пример за това са и омофоничните рими: каrpuz / каrtuzsuz и liga liga / mаmаliga.

 Неточните (приблизителните) рими съставляват особен клас, в които тъждеството 
на гласните не се съблюдава и гласните се римуват дори бидейки различни по звукова си 
природа: i/ e/a: giderim/saparım/yaparım; gidelim / çıkamam;i/ ü/ u inişelim / dövüşelim / каuşalım;

 Активното взаимозамествaне на звуците от един фонетичен ред (сонорните, напри-
мер) се обяснява с образуването на римата не само с фонетичните, но и с морфемните 
съзвучия, тъй като произнасянето на сричките не е идентично с тяхното написание (Аxме-
тов 1970, 17). С други думи, римата се образува посредством уподобяването на звуците на 
границите на думите и под въздействието на съседните думи, приемайки тяхното съчета-
ние: аrmudu – var umudu.

Звуковият състав на римата зависи от фонетичния строеж на езика. За гагаузкия език 
законът на синхармонизъма е основата, върху която се корелират следните групи на глас-
ните в римите: ö-o-e, ü-u-ı-i; ö-u-i; o-u-ı; a-e-ö; e-ü-i. Решаваща роля в изграждането на риму-
ваното съзвучие принадлежи на гласните, които винаги активно оформят римата, а също и 
на сходните съгласни и сричкови групи. Така затворените срички се римуват с отворени и 
затворени, но по-често отворените срички се римуват помежду си. 

Основни групи римуващи се съгласни са: b-g,b-d, s-ş, s-z, m-n, n-l, rt, rl, kl и kt-tt: baktı/ attı.
За разликата от турските четиристишия, изградени с помощта на така наречената омо-

нимична рима (сınaslı kаfiye) която там е особена разновидност на поетически размер, в га-
гаузския фолклор такава субжанрова единица липсва. При Вл. Зайянчковски има текстове 
на подобни четиристишия, но те са много малко и са по-скоро изключение от правилото: 
№ 106 (çile /güle / güle güle), където се римуват падежната форма на името с герундивната 
форма (güle -güle); № 236 отглаголното (piniş/yemiş-предмет, съществително); yemiş–глагол 
завършен вид, миналото време, единственно число, (gelmemiş - глагол, миналото време). 
Освен играта на думи (омонимични грамматически форми на “yemiş”), формално се риму-
ват тук и афикси на глаголи в миналото време –“miş”. В № 367 (sini/ или / sеni – мест.р.п. 2л. 
ед. ч.); №371 (sandık [сандъка] съществително и sandık [помисляхме] като глагол 2л. мн.ч. 
мин. вр.); № 424 (каldırım [склон] съществително, а: каldırın [повдигнете]– пов. форма на 
гл. 2 л. мн.ч.) макар че тук става въпрос за омографи с различно ударение. 

Римуваните елементи на маанeтата образуват няколко римически схеми- формули, ос-
новното най-распространеното от които е aaba. Въпросът за неговия произход досега не 

97 Термина Редиф - се прилага тука условно; по принцип той е атрибут на арабо-персийската метрика.- Л.Я. 
По- подробно за редифа вж. Гл.II, 3.5.-Л.Я.



126 Лариса ЯКУТ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

е решен окончателно. Някои от тюрколозите го отнасят към “новите форми”, разпростра-
нени на юго-запад при османските турци и образувани от abab римата или свързват aaba 
с двустишието като негова праформа (Коwalskii, цит. По Линин, 182). На противоположна 
гледна точка е турският филолог Боратав, който придава на схемата aaba първостепенно 
значение и извежда другите римовки от нея (Воratav 1969, 164). Това гледище се подкрепя 
и от  М. Хамраев, специалист по тюркското стихосложение. Той смята четиристишията от 
aaba тип за напълно самостоятелни и изключително разпространени при всички тюркое-
зични народи стихове (Хамраев 1988, 142). Този тип на римуване е традиционен и типичен 
за гагаузките маане. В гагаузката народна метрика спорадически се срещат и други рими 
– abca, abab, които са по-типични при други тюркоезични поетически системи. Свободният 
от римуването трети ред се обяснява както със законите на съзвучието, така и със син-
тактичната връзка с четвъртия ред (Ахметов 1974). И двата образуват едно сложно изре-
чение. Повторението на римата “a” след безрименния ред “b” носи в себе си елемент на 
новост, поради характера на разцепване, което тя придобива.

Ако на третия ред е характерна интонационна незавършеност, присъща за неоконча-
телно оформеното изречение, то четвъртият ред се отличава с пълна завършеност на ин-
тонацията, с което обикновено се отбелязва края на изречението и строфата. Всеки ред се 
дели на две чести, с не повече от четири срички във всяка от двете половини. Ако полусти-
шието включва в себе си повече от пет срички, лесно може да стане самостоятелен стих. 
Тогава двустишието се превръща в четиристишие с рима aabb или aaaa (Покровская, 1953):

Аna boba/ kapusu  a   Къщта на баща и майка 
Yeşil feslen/ kokusu  a   На зелен босилек мирише;
Каynana kayn/ata kapusu  a  Къщата на свекърва и свекър,
Ааcı pelin/ kokusu.(ЛП)  a  На горчив пелин мирише.         

Горното четиристишие може да послужи и за илюстрация на идеята на Т. Ковалски за 
разделянето на всеки стих от цезурата на две еднакви части. Честота на битуването на ри-
мически формули в гагаузките маане сме разпределихме по количествен вид както следва:98

Тип Римуване бсг бг98

aaba 190 83
aabb 112 80
aaaa 68 45
abcb 10 11
aabc 16 6
abcc 8 1
abbb 2 0
aaab 1 0

Полистрофичните песни бсг бг
aabbcb 1 1

     aabcb 1 0
     aaabb 1 0
     aabcc 2 0
     abbcc 1 0

98  Където: бсг- Бесарабските гагаузи; бг- Българските гагаузи – Л Я.
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  aabbcc 1 3
abbbee 1 0
aaaaccc 1 0
aabaccc 1 0

При българските гагаузи се срещат и abcaee, aabbcb и aabacc римите.
Римите в по-малко от четири реда (т. е. непълните рими) са много рядки и вероятно са 

остатъци от предишна пълна четириредова форма: aab – 0 / (бг) aba - 0 / ( бг)
И у двете области на проживяване на гагаузите, българската и бесарабската, бройното 

съотношение на видовете рими е почти еднакво. Най-многобройната група рими aaba при 
бесарабските и българските гагаузи съставлява съответно 190 и 83. На второто място е 
aabb с 112 и 80, следвана от aaaa с 68 и 45 респективно. Почти еднакво са представени у га-
гаузите от двата региона и римите abcb (10 и 11 респективно). Останалите формули на риму-
ването на маане не са многобройни и у двете страни. Някои схеми са известни при едните, 
но липсват при другите (като полистрофичните маанета aaaccc, извеcтни у бесарабските 
гагаузи, но липсващи при българските). У бесарабските гагаузите се наблюдава по-голямо 
разнообразие от видове римувки в маанетата за разлика от българската общност. Това 
говори за продуктивността на жанра у първата група гагаузите.

В маанетата най-разпространена е схемата на удвоените съседни рими aabbcc, пет при 
бесарабските гагаузи, но само една - при българските гагаузи99

 Както вече отбелязахме, извънредно рядко се срещат маанета с по-малко от четири 
реда (три или два). Те са, според нас, единични, дължат се на индивидуалното творчество 
или пък често представляват откъси от вече позабравени от изпълнителите четиристишни 
и полистрофични маанета (Вж Приложение № 20, 108,116, 118):

Dama girdik, dam dikil   В обора влязохме,
Bu kiz da bize vermezlar,   Тази мома няма да я дадат на нас,
…………………………..  ...........................................................
…………………..cam dikil.  Стъклото е счупено.

Римите и техните комбинации се образуват и варират в рамките на идейно-компози-
ционната цялост на строфата. Строфическият строеж на стиховете е особеност, характер-
на за българска народна поетика. Ако за епическия фолклор не е характерно строфичното 
деление и повествуването се дължи на импровизацията (поради по-голямата близост до 
прозата, отколкото до ритмическия текст), то за лириката е характерна завършеност на 
римическите блокове и образуването на строфи (оформящи смислово и ритмико-синтак-
тично единство) в рамките на произведението, поне при записването.

В горепосочените примери на полистрофичните маанета ясно личи липсата на оста-
налия текст и финалните строфи. Затова смисловата и ритмико-синтактическата завърше-
ност на маанетата в повечето случаи се наблюдава при четириредните стихове.

 

99 Този брой отразява само броят на проучените и записаните от нас песните. - Л.Я.
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2.4. Строфата100

Строфата е едно от най-важните изразни средства на стихотворната форма, а строфич-
ната композиция принадлежи към характерните черти на тюрската народна поезия (Линин, 
196). Гагаузките маанета в повечето случаи имат строфична структура. Това забележимо ги 
отличава както от тюркю, така и от другите, сходни с тях жанрове на гагаузката народна 
литература като поговорките и гатанките. Седмосричникът и осмосричникът обикновено 
оформят четиристихови строфи. Единството на строфата се дължни на развоя на темата, 
ритъма, интонацията, синтактичния строеж на речта. Строфичността предполага относи-
телна завършеност на самостоятелните откъси на стиха, тъй като строфата образува ин-
тонационен период и се характеризира с интонационна завършеност. Към края на чети-
ристишието тази завършеност се подзасилва и присътства, повече или по-малко, в края на 
всяко отделно двустишие. Това се дължни вероятно на по-ранното възникване на четирис-
тишията (Линин, 182). 

Основният показател при определяне на броя на стихове в строфата е броят на ри-
муващи се окончания (Линин, 182). Образуването на строфите се отнася, несъмнено, към 
ранния период на развоя на стихосложението (Ахметов, 1974). Четиристишието се е раз-
вило въз основа на синтаксическия паралелизъм, който е позволил да се обединят две 
двустишия, или обратно, според друго гледище, четиристишието се е развило от двусти-
шието с разделянето на всеки стих в двустишието на две равни части с цезура по средата 
(Коwalskii, 143)

Дихотомичната структура е най-древната форма на тюрската поезия и е обусловена от 
двучлеността на музикалната строфа. Така, двете мелодични фрази съответстват на двете 
строфи в песента.. По такъв начин, за най-разпространено в тюркската народна поезия е 
признато четиристишието. То съществува самостоятелно, образувайки отделен вид на 
лирическата песен. Нестрофичните произведения напълно отсътстват в османската пое-
зия (Kowalskii, цит. По Линин, 181)

Обикновено в четириредното стихотворение се римуват втори и четвърти ред. Рима-
та, която ги обединява е по-древна по произхода си, отколкото римата между първи и вто-
ри ред. По-нататък приликата на окончанията на първи и втори ред се засилва. Типът абсб 
се трансформира в ббсб (Коwalskii, 187). Като най-разпространена форма в песенно-поети-
ческото изкуство на тюрките, четиристишието позволява разнообразието на римическите 
комбинации, докато двоестишието се ограничава само с двойното римуване (Радлов 1870, 
111). Упростеността, семплостта и абсолютната хармония са свойствени за строфиката на 
четиристишията. Съответствията техни форми на най-обикновените, примитивни синтак-
тични конструкции и изключително широкият им изразителен диапазон определят битува-
нето на тази строфа в поезията на всички тюркски народи (Трубецкой 1992, 97).

Като никой друг жанр на гагаузката лирика маанeтата имат устойчива строфа. Народ-
ната песенна строфа има в основата си свои определени принципи и закони. Маанeтата от 
различни строфически типове са изградени върху паралелизъма. Надделяващият брой от 
тях имат четири стиха и са смислово завършени и автономни. С какво се обяснява домини-
ращата роля на четириредника? За формирането на строфата е способствала, несъмнено, 

100 Строфа ( гръц. strophe букв. завой) - група стихове, обединени по някакъв формален белег, повтарящи се 
периодически; например, устойчиво редуване на различни метри, клаузули и рими. (СЭС, М.,1983, 1275).
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  специфичната й песенна форма. Последната е музикален шаблон, който песента изпълва 
със съдържание. В песенното изпълнение на четири и повече редните маанe се повторят 
две аналогични музикални фрази. Четиристиховото маанe се осъзнава като нещо цялост-
но, завършено по съдържание и художествена форма. То е основа за разгръщане на твор-
чеството (Покровская 1952, 133). Според Жирмунски, амебейната композиция е вид на ана-
форическия строеж, където двата периода образуващите строфата, са свързани помежду 
си с вътрешната анафора (паралелизъм) (Жирмунский 1975, 474). 

Например: 

Hay maniki, maniki, (2)   Хай, маники, маники, мари,
Тurna gördüm oniki, маri, (2)  Видях дванадесет жерава, мари,
Оnikinin yarısı, маri. (2)   И половина от двенадесети, мари,
Тilkinin da derisi, маri.(2)(НБ)  И кожата от лисицата, мари.
    
Четиристишията често служат за основа на по-дългите (от четири реда) маанета. Тога-

ва те не се оформят чрез ритмическо дублиране на последните два стиха на четиристиши-
ето. Така например, шестостиховото маане подолу е образувано от: аабб/бб или ааа/ бб и 
мелодията се повторя във всяко следващо двустишие:

 
1. Каra beegir ahırda,   Черен кон в обора,
2.Benim üüram kahırda;   Сърцето ми е скръбно;
3. Каhırıcıımı bilmezlar,   Скръбта ми не знаят,
4. İstediime vermezlar.   За този когото желая не ме дават.
5. Каhırcıımı bilselar,   Скръбта ми да знаеха,
6. İstediime verselar. (ЛБ)  За желания мен ме дадяха.

Тук пък се вижда, че редуцирането на маането е възможно, например четиристишията 
с различни римически схеми:

1. Каra tauk kanadı,   Крилето на черната кокошка,
2. Beni yarim aradı.   Мен либето ме потърсе.
3. Аradı da bulmadı,   Потърсе ме, че намери,
4. Bulüma da sormadı.   Буля ми не попита.
5. Bulüma da soraydı,   Ако би попитал Буля ми,
6. Beni da orada bulaydı. (ЛБ)  Щеше там да ме намери.

В този пример, както и в много други случаи, третото двустишие е образувано от пов-
торението на последната дума от първите две двустишия (в края на четвъртия ред), а из-
водът се съдържа в шестия ред, повтарящ структурата на второто двустишие (по-често по 
съдържание, отколкото по форма).

 Доста са разпространени и петостиховите маанета. Част от тях са контаминации от 
съществуващи разделни четиристишия:
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1. Кız süpürü toz edar,   Момата мете, вдига прах,
2. Çocuk geçar göz edar.   Момчето минава - хвърля око.
3. Вuzdan filcan olur mu?   От лед чаша става ли?
4. Çocuk mintanı şal mıdır?  Наметалото на момчето шал ли е?
5. Çocuktan şalvir var mıdır?  От момъка по-хитро (нещо) има ли е?

Ето и пример с прозиращ сюжет и пълна липса на паралелизъма:

1. Yavaş bas ta gel,  а   Внимателно ставай и ела,
2. Таftalar oynamasın;  б   Дъските да не играят;
3. Аnan boban duymasın,  б  Майката баща ти да не усетят,
4 Ааset kızlar işitmesin,  б  Завистливи моми за не чуят,
5. Ааsеtliina doymasın.  б   Да не им омръзне да завиждат.

Друга ритмична формула изпъква в това петострофично маане. Междустрофната аали-
терация и репетиция на началната за четвърти ред дума в основата си представлява цезу-
рата и част от синтагмата с завършека в петия ред. Ритмично четвъртият ред е различен от 
останалите в песента:

Аstım sepedi koluma,  а   Сложих кошницата на ръката си,
Çele ettim üzüme;  а   Челнах (я) на лицето си;
Yarim ilindi gözüme,  а   Либето ми се мярна пред очите,
Diz be diz oturmuşkan,  б   Като седяхме един до друг,
Hasret oldum üzüne.  а   Затъжих се за лицето й.
 
И в трите примера римите отразяват четиристишния строеж на маанeто.
Последният пример като че ли се е образувал от разпадането на първоначалната “пър-

ва строфа” на две, така четиристишието се е удължило до петостишие: 

1. Аstım sepedi koluma, / çele ettim üzüme.  Сложих кошницата на ръката си,
         Челнах (я) на лицето си;
Цезурата раздели тaзи строфата на две. В друг пример на удължено маане строфите 

като че ли са си разместили местата и образният паралелизъм се оказва в края на песента, 
вместо началото му:

1. Bu dünyada imek içmek boştur, а   На този свят ядене и пиенете са заблуда
2. Şu dünyada sonu sonu boştur. а    Краят на този свят е заблуда.
3. Can kafeste besli kuştur,     б    Душата е като хранена птица в клетка,
4. Vakıt gelir uçar bir gün ,     с    Идва ден, тя излита
5. Garip ömürüm geşer her gün. с (АМ) Горкият ми живот си отминава всеки ден.
Метафората “душата – птицата” (Токарев, т.2, 346-348) като че ли разменила място-

то си с реалната картина на живота.
Като правило полистрофичните песни образуват не седмосрични размери, а осмосрич-

ни или повече срични стихове. Очевидно е, че броят на повторящи се редове зависи и от 
“неезикови” фактори като танцовият ритъм и мелодията, както и от авторската импрови-
зация:
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  1. Аy biriki bir iki,    Ай, едно-две, едно-две,
2. Benim yarim salt iki,   Имам си само две либита, 
3. Biri gözal biri çirkin,   Едно то е хубава, друго то – грозно,
4. Gözal slujbada olan,   Хубавецът е този, който служи,
5.Çirkin olan hasta,   Грозият е болен,
6.Gözal olan gelecek,   Хубавият ще дойде,
7.Çirkin olan yölecek,   Грозният ще умре,
8. Gözal olan gelmedi   Хубавият не дойде 
9. Çirkin olan yölmedi. (ИК)  Грозният не умря.

В примера по-горе ясно личи повторението на строфите, похват характерен за тюркю 
(подхващането на предшестващите редове), и присъщ повече за българска песенна лири-
ка. Образуването на полистрофичните маанe става по два начина:

1. Към съществуващ четириреден текст се добавят още два реда или се осъществява 
контаминация с други маанeта; 

2. Съчиняват се напълно експромтно. Маанета с еднаква тематика се съединяват в 
по-дългите песни, запазвайки обаче, всички белези на самостоятелно произведение (По-
кровская 1953, 167).

3. Образуват обща сюжетна линия: бидейки преки заемки от общоизвестните маанета, 
вмъкнати в песен-тюркю като контаминация.

Мааvi çiçek telpiza,   Синьо цвете за заблуда,
Gel, mari kız, biza ,   Ела, мари моме, у нас,
Nasıl gideyim siza?   Как да дойда (аз) у вас?
Yarim gelecek biza.   Либето ще дойде у нас.

Подобното на този пример осмостишно маане е в основата на песента Kirez türküsü 
[Песента за черешата] характеризира с пълно напускане на четириредовата форма. Тук се 
наблюдава най-разпространената форма на амебейната композиция в народната поезия 
– паралелизм на въпросите и отговорите (антифоничен паралелизъм) (Жирмунский 1975, 
111).

В Çekirga [Щурец] строфи, омонимични с маане, служат като рефрен на песента:

Üç gün oldu kaynadeerım,  Три дена я варя,
Çıkarıp ta oynadeerım. (ЛБ)  Изваждам я и я карам да танцува.

Ако в песента, изградена от двустишията, четиристишия, или тяхна комбинация се сре-
ща тристишната строфа, това означава, че втората строфа във втората двойка на четирис-
тишието е изпусната от самия изпълнител (Покровская 1953, 187). Например:

Коmşu kızı gel biza, -2 (пътя)  Ела съседска моме при нас,
Nası varayim siza -1(един път)  Как да дойда у вас,
Sizin çocuk mayıl biza -2(два пътя) Вашето момче влюблено в нас.
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Ако надделяващият брой от гагаузките маане са четиpистишни, то нетрадиционни за 
гагаузката лирика са маанета, наброяващи по-малко от четири реда. Те могат да са два 
или три. Според едни учените те са подобни на т. нар. кеsik manileri [пречупените маане ]
(Кowalskii, 182 ), образувани вследствие на изпадането от песента на третата неримувана 
част: то ест ааба се свежда до ааа. Според другите учени тези форми са погрешно записани 
(Eset Niyazi 1944, 9-37). Като се съгласяваме с последното убеждение, смеем да твърдим, 
че триредните маанета са по същество дължат на забравянето на частите от текстовете.

Мошков е записал фрагментите от такива маанета:
Çok malın dili var,     Има златен (чудесен) език
Sölesa da yeri var (ВМ, 40)  Каквото и да каже е на мястото.
От другата страна, често отделните маанета са обединени в цикъли. Мелодически, рит-

мично и тематично те се доближават до шеговите песни, наречени  в гагаузки cümbüş türkü.
Броят на четиристишни маанeта в цикълите е винаги неопределен и зависим от волята 

на изпълнителя. Всеки от певците изпълнява цикълите с различна дължина, в зависимост 
от паметта и фантазията си. Старите куплети се допълняват с нови, току-що импровизира-
ни или припомнени.

Цикълът най-често наброява от три до дванадесет куплета (Вж. Приложение 1). Чес-
то обаче, обединяването на четиристишия води до нарушаване на тяхната традиционна 
структура, до изпадането на стихове, до комбиниране на различни редове от различните 
маанета (смесват се запеви, устойчиви формули и прочее). Така се стига до образуването 
на нови, контаминирани текстове. При това обаче, нерядко се стига до по-нeсъвършенната 
композиционна и смислова стройност на произведенията.

Все пак, всички споменени по-горе модификации се образуват върху четиристиховата 
композиция на маанетата, тъй като строфите в повечето случаи се обединяват механич-
но. Последователността в циклите често е случайна и говори за липсата на какъвто и да е 
план при реализирането й. Връзката понякога се изрaзява в повторението на първия стих 
на всека строфа. За по-лесно запазване на текста в паметта, певецът понякога завършва 
строфата с повторянето на един и същ стих или на същата дума: Bahçede...[В градината] 
или Аy doar ayazlanır [Месецът се изгрява,светлее], Kaleden... [От крепостта], Karanfil... 
[Каранфил]. Певецът задава темата и тя се подхваща от другите певци, които завършват 
четиристишията си със същата фраза или думата (Вж. Zajaczkowski 1966, IXI; същият 1960, 
879-880).

 Четиристишията с еднакво съдържание се обединяват в по-дълги песни, запазвайки 
всички белези на самостойността им ( Вж. Покровская 1953, 167).

В маанетата формата е свързана със съдържанието, което е задължително да се за-
пази в четириредната форма (като е най-сполучлив и типичен образец на този жанр). В 
другите народни песни (исторически песни, тюркю) повествуването е по-близко до проза-
ичното, като, за разлика от маанетата, не зависи директно от паралелизъма и римата. Из-
глежда, че самата идейната характеристика на жанра маане определя неговата строфична 
композиция.

Цикъличността на някои от маанетата напомня до някоя степен такива исторически 
песни като, например “Песента за Варна”( Баев 1964, 61-74).

 Четиристиховата композиционна структура на маането е най типична за този жанр. 
Само онези стихотворни форми и размери, които съответстват на природата и на строежа 
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  на езика, се възпримат от народното съзнание като най-достъпни и лесни за усвояване. 
Размерите им придобиват голяма популярност в народа, стават всекидневни и се свързват 
в естетическото съзнание на общество с най-дълбоките традиции и с поетическото изку-
ство на народа като цяло. Съществува и аналогия на ритмическия строеж на маанетата 
при гагаузите с другите тюрки, и най-вече с маанетата на турците (Покровская 1953, 191). 
Строго римуване, алитерация, строфичността битуват и сега в литературните творбите на 
гагаузите. Не е възможно да се усъмняваме в оригиналността на турската народна поезия, 
която по принцип не е заимствовала от Запада (Покровская 1953). Самият факт на същест-
вуването на четиристиховата поезия у всички съвременни тюрските племена говори за 
пратурския й произход. Ние трябва да я потърсим в далечното минало (до преди ІХ век до 
възникването на персийските рубаи) като при гатанки в Куманския Кодекс (1303), структу-
рата на които не се различават от съответствените им днешни съвременни произведения 
(Покровская пак там, 198)

И така, най-ранните прояви на строфиката, метриката, римата и алитерацията като 
оригиналните черти на народна тюрска поезия се появяват в резултат от взаимодействи-
ето на два фактора: езиковите закони (морфолого-синтактически, решаващи за римата) 
и композиционните закони (произтичащите от естетическите стремежи стихове да при-
добият паралелизъм и симетрия), а също и поради ритъма и мелодията (Kowalskii, 159). В 
тюркския паралелизъм за разликата от европейския, се наблюдава не само смислово, но и 
формално единство, с постоянно развитие на римата и алитерацията (Линин, 159).

Същевременно, докато в тюркската съвременна лирика тези истински черти на поети-
ката при тюрките са се разтворили в мюсюлманската традиция, гагаузите са онези които 
са запазили оригиналните черти на своята народна поетика. 
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3. 0. Словесни изразни следства 

Към основните художественно-поетически похвати и фигури на маанетата се отнасят: 
диалектни особенности; обръщения; хиперболи; риторически въпроси; умалително-га-
льовни думи; повторения; редифи; звукоподражания; междуметия; паралелизъм; епитети; 
образи и символи; сравнения.

Отделните жанрове на народното творчество въздействат предимно чрез своята те-
матика, мотиви, образи и чрез типично художествените си средства. В тюркския и гагауз-
кия фолклор към средствата, с които се въздейства на слушателя, непременно трябва да 
се откроят езиковите особености, които бихме могли да кажем, имат своя специфична 
характеристика при отделните фолклорни жанрове. Така например, в тюркския епос мно-
го често се съчетават прозата и поезията. Като повествователна част на произведенията, 
това е сферата на присъствието на разказвача, а героите, исторически лица или фантас-
тически същества са представени в диалозите или монолозите, притежаващи най-често 
версифицирана форма. Граматическите форми и средства в прозата и поезията са твърде 
различни. Това се отнася както за глаголните времена, така и за наклоненията, както и 
за видовете изречения по значение и строеж. За пословиците, поговорките и гатанките 
xарактерно е, например, сегашно-бъдеще време, тъй като изказаните мисли най-често са 
общовалидни истини или постулати, за които употребата на това време е изключително 
подходящо. В тях сложните времена отсътстват.

Маанетата в гагаузкия фолклор също притежават езикови особености, които се отна-
сят почти до всички езикови равнища, но най-типичните езикови черти са в областта на 
синтаксиса, морфологията и лексикологията. За съжеление, в досегашните изследования 
на маанетата и в гагаузкия, и в тюркския фолклор, подобна характеристика не е правена, 
а според нашето дълбоко убеждение езиковите особенности имат отношение към рит-
мико-композиционния строеж на жанра и са елемент на неговата художественно-естети-
ческа страна.

В класическата и най-типична разновидност на маанетата езиковите особенности са 
по-строго определени, докато в разширения вид маанета от пет и повече строфи възмож-
ностите за отклонение от езиковия стереотип са по-големи. Към условията, пораждащи 
по-голямо разнообразие на езиковите особености, трябва да добавим и спецификата на 
гагаузкия модел, ог който в една или друга степен се допускат по-големи отклонения от 
традиционните граматически форми. За Бесарабия друг допълнителен фактор, който вли-
яе на избора на граматическата форма и на специфична лексика, е влиянието на фолкло-
ра на съседните народи. Разбира се, не трябва да се изключва в никакъв случай взаимо-
действието с българския фолклор в миналото. Тук само споменаваме тези взаимовръзки, 
които не са специален предмет на разглеждане в нашата работа, но биха могли да бъдат 
предмет на друго, самостоятелно изследване.

При представенето на езиковите особености може да се следва традиционния ред при 
изследване и при преподаване на езика – фонетика, лексикология, морфология, синтак-
сис и така нататък. Поради цялостен а и специфичен характер на маането, ние смятаме за 
по-рационално да се спрем първо на синтактичните особености.

Своеобразие на гагаузкото маане е, че то представлява синтактична цялост, изрече-
ние, което се отличава от повествователното по своя словоред, усложненост, струпване 
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  на еднакви части на изречението, вметнати думи и изречения и т. н. 
Ето някои характерни примери за строежа на изреченията в гагаузките маанета:
Armut dalda sallanır            Крушата се люлее на клона
jere düşer ballanır              Пада на земята сладка като мед
bir ijit vizir olsa                Един юнак да стане и везир
gene kıza yalvarır.(Z 47)        Пак ще се моли на момата.

Друг пример:

Sıra sıra kirezler     Една до друга череши
er jil meyva vermezler   Всяка година плодове не дават  
çocukların halını     Състоянията на момчетата
er bir kızlar bilmezler. (Z 393)  Всяка мома не знае.

Подбрали сме тези два примера, понеже са от най-типичните за древните тюркски, а и 
за съвременните турски и тюркски маанета.

Веднага възниква въпросът и за прeпинателните знаци в рамките на маането, който 
трябва да намери своето решение в бъдеще. Обикновенно фолклористите, а и езикове-
дите, избягват поставенето на препинателни знаци, дори и под претекст, че маанетата се 
пеят, а не се рецитират. Текстът, макар и изпълняван музикално, е своеобразен вид общу-
ване, характерно за основната функция на езика. При тази постановка ние ще се ангажи-
раме с поставенето на необходими знаци, след което въпросните две маанета-изречения 
ще придобият следния вид:

Armut dalda sallanır,   Крушата се люлее на клона,
jere düşer ballanır;   Пада на земята сладка като мед ;
bir ijit vizir olsa,    Един юнак да стане и везир,
gene kıza yalvarır. (Z 47)   Пак ще се моли на момата.

Sıra sıra kirezler,     Една до друга череши,
er yıl mejva vermezler;   Всяка година плодове не дават;
cocukların halını,     Състоянията на момчетата,
er bir kızlar bilmezler. (Z 393).  Всяка мома не знае.

Ние вече отбелязахме, че в композиционно отношение този вид на лирика включва 
традиционно две части, от които първата представлява художествената фигура, а втората 
е конкретизация на предхождащата символика. Не е възможно тези две части да бъдат 
семантично и структурно обособени, тъй като първата би изгубила своя смисъл. Нещо по-
вече, фактът, че тези две части са неразделни съставки на една по-голяма цялост, сиреч на 
изречение, се доказва от възможността те да бъдат свързани много често със следлога gibi 
[като, както, също като, подобно на ]:

Sürüsünden ayırılmış   От стадото се отделило
Sürmeli kuzu;    Писаното агънце;
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Anesinden ayırılmış    От майката си се отделила
Kıjmetli kızı. (Z 389)   Скъпата щерка.
   
Честа практика в гагаузките маане е цялото съждение, изградено като синтактичната 

цялост маанета-изречения, да бъде представено под формата на въпрос, който по своята 
същност е риторичен. В такива случаи употребата на въпросителни знаци или удивителен 
знак е наложителна, а изборът на единия или другия знак зависи от контекста, който може 
да представи съдържанието като удивление или да бъде по-близо до въпросителните из-
речения. Не бихме желали да навлизаме в спорния въпрос за характера на сказуемото 
в подчинените изречения. Както е известно, според някои тюрколози деепричастията и 
причастията могат да бъдат сказуемо на подчинено изречение, въпреки че не са спрегнати 
глаголи. Друга част езиковеди наричат този вид подчинени изречения разгърнати части на 
изречението, от което следва, че би трябвало да признаем цяло маане за просто изрече-
ние.

Във връзка със строежа на изречението в маането прави впечатление една особеност 
на гагаузкия фолклор. В рамките на жанровата или граматическата цялост се наблюдава 
несъгласуване на глаголните времена:

Kaar yayor kürek ister,   Снегъг вали - лопата иска,
Dam çöker direk ister;   Стряхата рухва - подпора иска;
Komşu kızını sevenner,   Който обича съседско момиче, 
Demirden yürek ister. (ЕС)  Трябва да има сърце от желязо.

В първата строфа глаголът е в сегашно време – yayor, а в края на същата и следните 
строфи той е в сегашно-бъдещe време. Вече казахме, че за маанетата най-характерно е се-
гашно-бъдеще време - традиция или изискване, които в гагаузкия фолклор са нарушения, 
станали типична черта за тях. Съществуват извънредно много случаи, когато формите на 
сегашното време са изместили тези на сегашно-бъдеще време. Това са примери за езико-
ва вариантност на маанетата :

Kaar yayi kürek istii,   Снегът вали - лопата иска,
Dam çökmüş direk istii;   Стряхата рухва - подпора иска;
Aşırıdan kız alan,    Който взима мома отвъд,
Demirdan ürek istii. (НТ)   Трябва да има сърце от желязо.

Наблюдаваме употребата и на бъдеще време, чрез което, диалогът, провеждан чрез 
маанетата, силно се актуализира, тъй като така излагането на някакъв факт, действие или 
пожелание, са много силни. Не случайно някои езиковеди определят това бъдеще време 
като категорично бъдеще:

3.Çirkin olan ölecek,   Грозният момък ще умре,
4. Saldat olan gelmecek..   Войникът не ще дойде.
В разговорния гагаузки език употребата на модалните морфолого-синтактични форми, 

образувани чрез добавенето на -dir, остатък от глагола -dur[съм в състояние] е изключе-
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  ние, докато за турския език тя има своето място и в книжовния, и в разговорния език. В 
маанетата твърде често се среща тази форма, която придава по-голяма категоричност на 
съждението или на твърденията на народния певец :

Gökta yıldız yellidir,   Звездите на небето са петдесет,
Yellisi da bellidir;    И петдесетте са ясни ;
Gizli sevda çekenner,   Онези, които се обичат, 
Benizinden bellidir. (ЕС АМ ЛБ)  По лицата се познават.

Тъй като в художествената и синтактична цялост, представяща маанета и като съжде-
ние, се следва възходяща линия към кулминацията или завършека на съдържанието, ин-
версията би трябвало да се среща изключително рядко. Специално отбелязваме този мо-
мент, тъй като гагаузкият синтаксис се отличава от синтаксиса на другите тюркски езици 
именно по инверсионния строеж на изречението. Характерните в това отношение за него 
особености бележат съществена разлика от типовете изречения в другите тюркски езици. 
Основният признак на инверсията е изместването на сказуемото от последна позиция в 
изречението в по-предна. Класическият турски словоред е особено показателен пример 
за това:

Ay gündendi gündendi   Ах,слънчогледи, слънчогледи,
Başçeler gülgelendi   Сенчести градини;
Yarimdan kiyat geldi   От милия дойде писмо,
Yürecim serinnedi. (ЛП)   Моето сърце освежи.

Или:
Dera boyu gidarim,   Вървя покрай реката,
Yedi deva güdarim;   Седем камили пася;
Gel deveci deveni al,   Ела, пастирьо, вземи си камилите,
Yarim gelmiş gidarim. (ВМ)  Милият ми дойде и аз отивам при него.
 Инверсията може да се дължи и на ритмико-композиционни съображения, при които 

края на строфата трябва да бъде съобразен с римата: 

Bir taş attım duvara,   Хвърлих камъка по стената,
Zina çıktı pınara;    Зина излезе на кладенеца;
Çölmek çiçee başında,   Закичена със цветето от саксията,
Gözel Miti karşında.(ЛП)   Красивият Митко стои насрещу й.
И още един пример:
Saza gittim saz biçmaa,   Отидох камъша да режа,
Suyum etmedi içmaa;   Не ми стигна вода да се напия;
Yavklumdan haber geldi,   От либето ми хабер дойде,
Yoktu kanadım uçmaa.(ДТ)  Нямах крила да полетя.
Преди да се спрем върху фонетически особености, срещани в гагаузките маанета, в 

едно кратко отклонение искаме да споделим повода, който ни наведе на мисълта за стой-
ността на езиковите и конкретно на фонетичните особености при разработката на темата 
за гагаузкия фолклор. По време на лекции и разговори с преподавателите при общите за 
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гагаузките и турските думи констатирах различия в произношението, което се наблюда-
ваше и при гласните, и при съгласните. Общо положение се наблюдава и в маанетата като 
степента на различия във фонетиката не е еднаква за отделни райони, а можи би и ареали. 
В ЦИЕК се съхраняват материали от гагаузки експедиции. Някои от тях са включении в спе-
циален филм. В него възрастен информатор, който определя говорения от него език като 
“тюркча”, категорично заявява, че веднага разбира каква е народността на този, който 
говори въпросния език. Споменаваме за този факт, тъй като той ни помага да определим 
какви са по народност изпълнители на нашите маанета. Не за художествения анализ, а за 
етничната класификация на фолклора, този момент е много важен. Струва ни се, че гагауз-
ките “нюанси” присътстват при заетото от турските mani, при което лексикални специфики 
ние не наблюдаваме. В общи черти и негагаузката лексика продължава да битува в маа-
нетата, както и в подобни заети песните. Поради това отбелязването на някои фонетични 
особености в маанетата е просто наложително, за да подходим към проблема по-всес-
транно и целенасоченно. 

Най-типичните фонетични особености на гагаузките маанета наблюдаваме в предисло-
вието (терминът е заимстван от Е. Боев - Боев, 1971). В тази позиция почти всички глас-
ни получават някакъв протетичен звук, който за незакръгляни е й, а за закръглените е w: 
yesir [роб], yüzüm [грозде] и wun [брашно]. Не ни е известно в каква степен събирачите на 
гагаузкия фолклор са оценили тази особеност и са я отразили в транскрипцията, но тя е 
факт, който има отношение към паспортизацията на маанетата. Преобладава йотуването, 
за което имаме много примери: yotma[пее], yüstünda [отгоре], yüç [три], yeve[ в къщи], 
yerkene [рано], yöldürün [убейте], yönünda [преди], yöküz [бивол], yüfkeli [ядосан], yinmiş 
[качих се], yemiş[ изял], и други.

Обратното на йотацията явление е изпадането на етимологичната йота: üzük [пръс-
тен], imiş [изял], üzüne [в лицето]. Наблюдава се и вторично йотуване, при което начална-
та съгласна отпада: hepsi/ epsi/ yepsi [всички], сравни в маанетата: yepsi kuş ona konar [всич-
ки птици се качват на него]. Като гагаузка фонетична особеност можем да отбележем и 
замяната на h с f: hoş – foş[приятен], mayhoş–mayfoş[кисело-сладък], horu – foru [хоро]. На 
пръв поглед едно друго явление, което тук ще наречем маниерно изпълнение, има отноше-
ние към фонетичните особености: при спазване на хармонията в разговорната реч, когато 
се изпълняват маанета и песни, в определени случаи а се заменя с е: каrа – каrе [черен], 
dааlаr – dayler [ полета],baalar – bayler[горите]. В някои от примерите се възстановява ети-
мологичният съгласни: üreciim – ürecigim [мое сърце].

Основни фонетически особености, в сравнение и съпоставка с тези в турския език и 
балканcко-турските диалекти, са отразени в работата на Л. Покровская 

(Покровская 1971, 61-62).
Морфологическите особености на маанетата нямат пряко отношение към художест-

веността, ритмиката и структурата на този поетичен жанр. Така например, формите за ин-
струментален падеж (Боев 1971) със своята съгласна –н не променя броят на сричките, а 
освен това тази разговорна форма е достатъчно разпространена сред гагаузите, турците, 
кримските татари, поради което нейният пълен вариант –lаn, -lеn; -nan,- nen или съкратена-
та му форма – nе изобщо не впечаляват :

3. Kılıç kılıçla birişti,   Две саби се съюзиха,
4. Biz yarimnan biriştik.   Ние с либето ми се запознаяхме.
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  Подобно е положението и с деепричастието на -kan/ -кеn. В маанетата това деепричас-
тие: Ban almaları toplarkan(а) [ Аз като бирайки ябълки…] (Z) се среща в два фонетични ва-
рианта по отношение на гласната. Когато гласната се подчинява на хармонията, вариантът 
напомня за турската книжовна норма, която обаче за езиковата практика на гагаузите не 
е валидна: toplarkan – а [събирайки], varkan – а [имайки]. Обясненията за нарушението на 
хармонията могат да бъдат две: турското влияние или запазена по-древна огузка форма. 
Друго обяснение може да е и маниерното изпълнение, при което твърдите гласни се оме-
котяват: dayler [горите].

Диалектната разширена форма на същото деепричастие, а именно каnа- каna [донаси-
та] се среща в маанета, но увеличението на сричките не излиза извън рамките на седмо-
сричната строфа, което пък говори, че даденото маане е създадено във времето, когато 
разширената форма все още е съществувала.

Типична за гагаузките маанета е и една морфологична особеност: спорадичността на 
употребата на морфолого-синтактичната конструкция образувана чрез –dan или –daan: 
Bekle yarim güzadan /dааn [Очаквай либето ми до есента], Gel gidelim bizedaan [ела ще оти-
дем при нас]. В този случай ритмиката се нарушава. По принцип дългата гласна – daan лесно 
се превръща в удължена гласна – dan, което е в рамките на вариантността на основните 
гласни. Не сме регистрирали случаи на употребата на морфологично оформените звател-
ни форми от типа на -о, -е, функциите на които в маанета са представени от синтактичните 
конструкции, включващи съществително име – mаri, mare, mоrе, bе [ мари, бе].

Звателните форми имат отношение към предназначението на маането. В случая песен 
със звателна форма е елемент от действителен или предполагаем диалог. От глаголните 
форми постоянно присътстват повторените деепричастия на – а/е: düşe каlка [ падайки-ста-
вайки], güle güle [усмихвайки се], кorка коrка [страхувайки се], basa basa [настъпвайки], 
yata yata [лягайки], sile sile [изтривайки] и други. Морфологичната форма на глаголите в 
този случай е ясна, но значението им в маанетата е доста видоизменено. Имаме основание 
да смятаме, че те са адвербиализирани и съответно означават:

güle–güle [ поживо, поздраво, със здраве, самодоволно, весело];
düşe – каlка [трудно, с големи трудности, едва-едва];

Техните съответствия – рими от типа на kile-kile, lüle-lüle c деепричастия, могат да се 
римуват помежду си или римата да се реализира чрез повторени съществителни имена. 
Те се възприемат с истинската им граматическа стойност, съответно [с кила, на кила, кило 
по кило, и на струйки или струи; на кичури, кичур по кичyр]. При превода на друг език, в 
случая на българския, не винаги е възможно съответната форма или конструкция да бъде 
буквално предадена.

Когато говорим за синтактични и морфологични особенности на маанета, ние имаме 
предвид тяхната стойност и значение като елементи или характеристики на художестве-
ния жанр маане. Именно при тях се наблюдава проявление на диалектите, въпрос, който 
ние не бихме желали да засягаме по същество, тъй като нашата тема не е диалектоложка.

Следващите особености от областта на лексикологията, фонетиката, а и ономастиката 
и топонимията, са по-пряко свързани с местните диалекти и с етнографска характеристика 
на техните носители. Ние отново ще ги отбележим като черти на маането, а техния анализ 
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като езикови елементи би могъл да бъде обект на по-задълбочен лингвистичен анализ в 
друга работа. Лексиката на тези къси песни в общи линии има единен характер, тъй като 
гагаузките говори в Бесарабия не са ярко разграничени поради движението на население-
то както в миналото, така и до неотдавна. Типичните за дадени селища думи са отразени в 
маанетата, но те не увеличават или намаляват тяхната художественост, а само етнограф-
ски разнообразяват фолклора като цяло и служат като ориентири за неговия произход.

Измежду лексиката в маанетата впечатляват разликите в тълкуването на значението 
на отделни думи. В това отношение ние сме улеснили от събирачите на гагаузкия фолклор, 
които са направили и превод на регистрираните от тях песни (Мошков 1904, 324-346). Ето 
и най-типични примери за това: şeremet [разтропан] , şal[шал], mecici[меджия], varak [вара-
косани], dasdana[ теле], nauklar [глупави]. Основание да ги смятаме за проблемни в своето 
значение, ни дават преводите на маанета, сравнени с гагаузката лексика, фиксирана в Гага-
узко-Руско-Молдавски речник (ГРМС,1973), както и сравненията със съответните турски и 
анализа, който ние правим във всеки конкрeтен случай.

Отново, за да не навлезем изцяло в лингвистиката, ние обвързваме лингвистичния ана-
лиз с битуването на маанета и с историята на техните носители: през балканския период, 
когато значението на думите съвпада с тези от фолклора на българските гагаузи, респек-
тивно на българските турци, а също и с преосмислянето на същите думи в новите условия, 
при доразвитието на гагаузкия език в Бесарабия. За наличието на такова развитие говорят 
румънските и руските заемки у бесарабските гагаузи като: mamaliga [рум. мамалига], Оля 
[рус. Оля] и други .

Същата стойност, сиреч културно-историческа идентификация на носителите на ма-
анетата, имат личните имена. Според приетият в науката начин, лексиката в тези песни 
разпредeлихме на тюркска и нетюркска по произхода й. Тук, обаче, ние навлизаме в една 
чисто езиковедска област, каквато е етимологията, без помощта на която думите не могат 
да бъдат отнесени към една или друга група. Освен това възниква и втори въпрос: как са 
навлизали в гагаузките говори думи, които евентуално бихме определили като чужди? При 
много от съществуващите въпроси около появата и развитието на гагаузкия език в една 
фолклористична разработка ние не желаем да се ангажираме с даването на дефинитивни 
отговори на толкова сложни въпроси.101 Въпреки това, макар и бегло, ще засегнем някои 
страни на историческата по произход лексика, която характеризира гагаузката езикова 
практика и гагаузкия фолклор.

Гръцките по произход думи тук са представени по-ограничено: ау [свети, света]; ко-
коnа[модница], кеrеmit[керемиди], gugula[забрадка], feslen[босилек] и други.

Русизъмите (за бесарабската част на гагаузите) са представени от неологизми и ин-
тернационализъми: yübka [пола], кolhoz [колхоз], traktor [трактор], poçta [поща] , fermа 
[ферма].

Румънизъмите са също ограничени на брой в маанетата: mamaliga [мамалига], moda 
[мода], marinar [моряк]. 

Българизъмите са от различни семантични гнезда, включително роднински названия: 
mаmu [майка], tati [тати], lelü [лелю], bulü [булю]; понятия от бита и културата: çaşa [чаша], 
krıçma [кръчма], kitka [китка].

101 По- подробно за лексическите заемки от арабски и неславянки езици вж. Сычева (1974), Колца, Тукан ( 
1968), Покровская ( 1974) – Л.Я.
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  Личните имена по употреба, разпространение и форма също показват многопласто-
вост. Измежду тях срещаме източно-правослaвните имена: Мария, Иван. За влиянието на 
руският ономастикон бесарабските гагаузи използват: Оля, Ваня, Зина, Валя. Имена-бъл-
гаризми присътстващи у българските гагаузи в песните са: Печо, Тошко, Лянка, Тудорка. 
Последните два примера са известни на гагаузите от Бесарабия.

Друга група в маанетата са лексикалните елементи без особенна семантика, употре-
бявана за спазване на римата в песента. Тези думи са възклицания, нямащи никакво ло-
гическо съдържание и са свързани с останалите части на произведението с необяснимата 
емоционална асоциация (Жирмунский 1921, 56-57). Те са обикновено двусрични думи-пов-
торения; така наречените yakıştırma sözleri– нагодени думи, сродни с родопските маанета : 
ah есvеri ecveri, benim уarim gelveri.

Така наречено маниерно изпълнение е придружено с фонетични промени в състава на 
думите и словоформите. Най-типичното от тях е нарушението от вокалната хармония. Ето 
и някои примери:

dayler   daaler  [горите]
daline   dalına  [ на клонката]
kare kaşlı   kara kaşlı [черновежд/ а] 

В някои случаи се възcтановява етимологичен съгласен звук: 
aglayor – ağlıyor [плаче]
ürecigim-üreciim [сърцето ми ]
От представените горе примери сме постараяли да проилюстрираме разнообразие на 

езиковите средства и техните вариации в песните маане. Отклоненията в модалност на 
глаголните форми и времена отразяват импровизационната натура на песните от този вид. 
Несъгласуването на глаголните времена дължи и на асимилационните процеси в езика на 
гагаузите и дълготрайните езикови и културни връзки на последните с нетюркоезичните 
култури на Балканите. Инверсионния вид на изречения в песните на гагаузите се дължи на 
езиковите особенности и на ритмико-композиционните закони при съчиняването на едно 
маане. Лексикалните заемки от други езици, както и явления на йотуване или изпадането 
на етимологияната йота в разглежданите от нас песните отразяват реалност и обкръже-
нието на гагаузите. Маниерното изпълнение като проява на фонетичните промени заедно 
с морфологическите явления (удължаването на -dan, звателните форми на –о или –е, и дру-
ги), както и отглаголните деепричастия и техните дупликации са подчинени на ритмическа-
та конструкция на песните и придават своеобразие и колорит на произведенията. 

3.1. Диалектните особености в маанетата

Диалектните особености на гагаузкия език детайлно са разгледани в редица статии и 
монографии (Тукан, 1968, 147-177; Покровская 1997, 32-41). Маанетата са често използвани в 
тези работи като илюстративен материал, обаче диалектизъмите в отделни народно-пое-
тическите жанрове (в маане, например) досега не са били подложени на анализа.

В маанетата и техните варианти се наблюдават следните диалектни особености и раз-
личия:
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1. Афиксите на глаголите в сегашното време 3 лице единствено число: - yеr /- ‘yer / iy / - iy:
Kaar yayer kürek ister,   Сняг вали, лопата иска,
Dam çöker direk ister;   Покривът се срутва, подпора иска;
Aşırıdan kız alan,   Онзи, който взима мома отдалече,
Demirden ürek ister.  От желязо сърце иска.

Песента е известна в региона, където преобладава така наречения централния диалект 
на гагаузкия език. Същото маане в района на южния диалект се пее така:

Kaar yayi kürek istiy,  Сняг вали, лопата иска,
Dam çökmüş direk istiy;  Стряхата рухва, лопата иска;
Аşırıdan kız alan,   Който взима мома отвъде,
Demirden ürek istiy. (НТ)  Трябва да има сердце от желязо.

2. Корелация в основите на думите с гласни: о/у в горепосочените диалекти.
3. Git söyle kızım, bobana,  Иди, кажи, моме, на баща си,
4.Versin seni çobana. (ЦД) Да те даде на овчара.

3. Редуването на гласните – а/- е в герундивните форми:

1. Su akıy lüle-lüle,   Вода тече на струйки,
2. Кız geliy güle-güle.  Мома идва смеейки се.

1.Su akaar lüla-lüla,  Вода тече на струйки,
2.Кız geler güla-güla.  Мома идва смеейки се.

1.Меrcimek kile-kile  Лещата кило по кило,
2. ölçerim sile-sile (Z 344)  Мери се до равно.
 4. Теrini sila-sila   Пота си изтривайка.

4. Озвучaване и обезвучaване на афиксите: c/ç [ч/ж]: gencecik/gençecik    [младичък].

5. Стесняване на –a/- ı [ а/-ъ]: kırlangıç сравни kırlangaç[лястовица].

6. Изпадане на съгласната – vu аvuç / сравни аuç [шепа],
или прехода на –ov в -оо поради стяжение на гласните при изпадането на съгласен меж-

ду двете гласни:
koğmak > kovmak >коvalamak / cравни коolamak: ов – оо [гоня]

7. Отпадането на – r в глаголите на сегашно - бъдещо време:

1. Mааvi tasta su duru, / r /  [В таса вода има].
2. Ban kovarım o duru. / r / [Аз / го / гоня – той стои].

8. Отпадане на начален звук h haçan > açan [когато] или отпадане h >0 :
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harman – аrman [арман]
hakikatlı – акikatlı [истинско]
9. Формите на наложително наклонение са се запазили в централeн диалект, в южният 

диалект те доскоро време също бяха употребявани:

1. Аh n’apmalı n’apmalı  Ах какво да правим, какво да правим (букв. Какво да се прави?)
2. Меrdivenden atmalı.  От стълбата ( я )хвърлим.

10. Изпадане на r от корена на думите:

1. Аy tunela tunela / аy turnelar turnelar [Ай жерав жерави].

Съществуват определени особености на говорите на гагаузите в България в сравнение 
с аналогични явления при бесарабските гагаузи:

Каşleri вмecто каşları -е / -а [вежди]; uulunnan / ооlunnan - уу/ -оо; güzel -у/-ö gözal [си ху-
бав], кеdilar/kediler [котките]-ler -lar, dedilar (БГ) [казаха]; bakıyom, gidiyom -йом гл. наст. вр. 
1. ед. [гледам], gün duvar -v между гласните в основата [денят се ражда]; sen, ben местоиме-
ние 1-2 лице, ед. ч. е вместо san/ ban [ти, аз]; екмалъ[да запалят] [вместо уakmalı]; senden, 
benden -den, вместо -dan [от теб от мен]; eger [ако], - “g”, изчезнал из разговорния език 
и се е запазил само в някой старинни песни (БСГ): agliyor[плаче]; mahle -h в корена вместо 
удълженото  -аа: mааlе [махала]; aylesin вместо ааlasın (mamular)[да плачат (майките)].

В повечето случаи говорът на българските гагаузи, по-точно, говорен по черноморско-
то крайбрежието на България, е по-близък до южния (бесарабски), отколното до централ-
ния бесарабски диалект. Това свидетелства за генетически връзки, породили тези езикови 
явления( Покровская, 2000).

Езикът е отличителен белег на отделните региони на диалектно равнище, етнорегио-
налните фолклорни системи използуват диалекта като градивен компонент на своето сло-
весно изкуство. (...) В едно чуждо етническо обкръжение тези диалектни белези на худо-
жествената култура не се осъзнават, а се включват в общата структура на съзнанието, на 
разграничението “ние- другите” ( Живков 1991, 274).

Диалектизъмите, сполучливо вмъкнати в тъканта на песента, както и лексически ново-
образувания, възникващи и по смислова или морфологическа прилика с вече съществува-
щи в езика форми, обогатяват песенната поетика.

3.2. Умалително-гальовните думи

Умалително-гальовните думи в маанетата отразяват лирическо-сантименталната при-
рода на тези песни. Думите от този вид с помощта на афиксите

-сiк/ -cıк и се срещат в различни части на речта като съществителни: 

Yarimin belciizina.  О кръстчето на либето.
Каhırcımı bilselar,   Да знаят мъката ми,
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И прилагателни:

Kale ardı pıtracık     Зад крепостта (расте) бодил ( бодливо е)
Умалителните форми на прилагателните и съществителните имена, струва ни се, са спе-

цифични за гагаузките маанета: incecik [тъничък], gencecik [младичък], lafçazlarmız [думич-
ките ни], kahırıcıım [нашата мъка], и прочее. Известно е, че умалителните по форми думи 
често се определят и като умалително-гальовни. С тази си по-добре определена същност, 
умалителните думи се вместват в художественна характеристика на маанета.

Умалителните думи подсилват качествата на предметите и определенията, придават 
им интимност, субективен нюанс, внасят емоционалност в маанетата.

Авторското отношение е по-ясно заявено, а тези думи обогатяват и емоционалната па-
литра на изложението. Умалителните думи, сравнения и обръщения, представени в маане-
тата, обикновено в повторенията, думите - дупликации на крайната дума, придават танцов 
ритъм на песента.

Умалително-гальовните думи се образуват с помощта на афиксите: -cık- çık и се срещат 
в различните видове съществителни и прилагателни имена, а също и при наречията:

 
Yanaacı menefşeli   Бузичката и теменужка
Çimenin çiçeciina     На цветенцето на моравата
Pulucaanı brak ta gel.  Остави си плугчето, че ела.
 
Определенията с умалителната форма служат на подсилване на качествата на обекта:
 
Valen yolu incecik        Валенския път е тесничек
Benim yarim gencecik.  Либето ми е много младичко.

Певецът подбира най-хубави думи, с гальовни оттенъци:

Кеten gölmek incecik,  Ленената риза е тъничка,
Bir yar sevdim gencecik.  Едно либе залюбих, младичко.

Наречия като: каçaracık gezerlar [вървят като потичват] придават динамизъма и рит-
миката на песента.

Умалително - гальовните форми на думите подсилват лиричността, изтъкват емоцио-
налната, динамизъма заедно с подчертаване на интимната страна на маанетата.

3.3. Обръщения

Традиционното начало на песните при много от жанровете се явява обръщението. Тях-
ната насоченост към аудиторията е особено прозрачна в маанетата.

Много от тези песни започват с обръщение пряко или косвено към одушевени пред-
мети, към природни стихии. Това свидетелствува за съществуването в маанетата на една 
древна поетическа традиция.
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  В тях се различават обръщения от няколко вида:
1. Безлични обръщения, изразени чрез повелително наклонение, най-често във форма 

на 2 л., ед.ч. и 2 л. мн. ч. на личните глаголи: sen[ти], siz[вие], ben[аз] :
Ay gidiniz gidiniz,   Ай заминавайте, заминавайте си,
Siz bizi beenmediniz.  Вие не ни харесвате.

2. Обръщения, изразени чрез съществителни имена, обозначаващи лица с определен 
социален или професионален статут:

Атаn, aтаn, аnаcıım [майчинце мое] (ЛБ);  gençlar [младежи]; кomşu
[комшия, съсед];deveci [камиларю];
Аl deveci deveni,     Вземи, камиларю, камилите си,
Тоpla komşu kızını.    Прибери, съседе, момата си.
Каhırlanma hey be, can.    Не тъгувай, хей бе,душо.

3. Обръщения към неодушевени предмети:

Аy gündendi, gündendi.   Ай,(вие) слънчогледи, слънчогледи.
Или:
Аy, каpu, каrа каpu.   Ай, (ти) врата, черна врата.

Тези думи заемат междинна позиция между обръщение и повторение.
Запевът в маанетата често се явява и форма на обръщение – подход характерен за песни-

те, насочени към широка аудитория и съдържащ декламация, реплики и диалози. Българска-
та тюрколожка Й. Коларова, проучвайки говора на гагаузите в Одринско, посочва наред с 
двуезичието на гагаузкият фолклор, и на съответствия на гагаузките песенни конструкции с 
българските (и специално, в обръщенията – Л.Я.): “… в гагаузката и българската народна ли-
рика в чисто гагаузките песни голяма част от обръщенията, уточняващи името на лиричния 
герой, са също български: ти момне ле, мале мо, ти Еленкинъ майчицъ....”(Коларова 1982, 
110). Много от песни започват с пряко или косвенно обръщение към одушевени предмети, 
природни стихии. Това придава образност, лиричност на песенните запеви. 

3.4. Риторически въпроси

Риторическият въпрос като вид косвено обръщение е много типичен за маанетата. 
Той е свързан с обръщението и насочен към лирическия герой или слушателите.

 
Hacan girdin koynuma,   Когато се мушна в пазвата ти,
Kocan neredaydi? ( BM)   Къде беше мъжа ти?

Или:
Maalenizda yok mudur?   Във махлата ви няма ли,
Biza bir kiz cok mudur?   Една мома за нас ( това) много ли е ?
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Риторическите въпроси изразяват обществената насоченост на маанетата, социалната 
им природа, потребността от аудитория. Жив разговор, диалог или поне поканва за учас-
тие, като и към размисъл. Раздялата с либето поражда въпросите за причината на разлъка-
та. Героят-изпълнител като че ли се обръща към слушателите със собственните си версии 
за реакциията на разлъчниците на влюбените. Дали разлъчникът се е смеял и се радвал на 
тази мъка?

3. Beni yardan ayıran,   Онези, които ме раздели от либето,
4. Acaba gülmüş muydur?  Нима се смял( Някога се е усмихнал)?

Bъпросителните конструкции като че ли оправдават или обосновават постъпките на 
персонажите и героите песента (като: Една мома за нас това много ли е? Отговорът тряб-
ва да се очаква: Не, не е много). Понякога въпросът предполага категоричност, не търпя-
ща противодействие, възражения или съмнения в него. Например, кой ще се усъмни в 
глупостта на момъка?

Çocuk kuşaa al mıdır   Пояса на момъка ален ли е,
Çocuktan ahmak var mıdır? (CK)  По глупав от момъка бива ли е ?

Граматически и интонационно третата и четвъртата строфите на маане са омографич-
ни; въпросителната дума-афикс mıdır [ли] се алитерира в края на редовете в съчетанията 
с имената и глаголите.

Риторическите въпроси привнасят възможности за импровизиране, за контакт с ауди-
тория, те оживяват песента и внасят драматизъм в сюжетното действие, поканват слуша-
телите към размисъл и реакция.

3.5. Редиф и повторения

Редифът102 като поетическа фигура са по-характерна за тюркю , сравни Варна тюркю-
сю [Варненска песен]. При маанетата те са рядко явление. Техните примери се огранича-
ват се с “мари”, “мари къз” [мари, мома]. Тези словосъчетания се повтарят обикновенно 
след всеки ред на четиристишието, в зависимост от личните предпочитания на изпълни-
теля. Редифите в гагаузкият фолклор се доближават до обръщенията, но смислово те са 
по-разгърнати от него. Редифите в гагаузките маане представляват структурни заемки от 
източната поезия, а типологически – от българската песенна традиция. Самодостаточната 
форма на маанетата ( бърз ритъм, с 7-8 , максимум 11 срички) прави използването на ре-
дифите случайно явление. При българските гагаузи , изпитвали трайното пряко влияние 
на турския и татарския фолклор, маанетата се изпълняват с редифи, заемки от тези песни:

Kadriye103 mi ban yandım...  Изгорях заради Кадрийе ли...

102 Редиф - рефрен, термин от източната народна поетика. Редиф бива кратък, състоящ от една дума, и 
разгърнатия – състоящ от цялото изречение. Р. следва след римата и съставлява част от стихотворната 
строфа (КЛЭ, т.6,1971, 234).
103 Кадрийе – тук е турско моминско име – Л.Я.
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  Или:

Dalgalanma yeşillim...( ЛБ) Не се притеснявай, младичек... (букв.  зеленичек) 

Така, в българските песни на гагаузите е доста разпространени добавки-редифи 
“мари”, “бе” очевидно, възприети от българската песенна традиция, която, вероятно, 
е била повлияна от народната поезия на Средния и Близкия Изток. От другата страна в 
някои от гагаузките маанетата на причерноморските гагаузи се срещат преки заемки от 
турските аналогични песни, заети от съседите на гагаузите - турци и татари, живеещи в 
причерноморските региони на България (например: Kаdriye mı ben yandım [ Изгорях съм 
за Кадрие]). Такива заемки липсват при бесарабските гагаузи. Вместо това в маанетата се 
използват българските изрази като: “мари” или “бе”.

Друга проява на обращения е повтаряния от няколко разновидности думи: предмети 
(единични или в съчетание със звукоподражателни думи без какъвто и да е смисъл).

прилагателно + име: аl perde, yeşil perde, [алено перде, зелено перде]
числително + име + число + име: bir kaun +iki kaun [една диня, двете дини]

Повторенията отразяват народната реч, от която произлизат маанетата. Освен това 
те допълват празните места, за да уравнят ритмически строфите. Всички видове имена и 
глаголни форми участват в образуване на повторенията: наречия, глаголи, деепричастия.

1. Кемеnçe çala çala;    Като свири, свири на цигулка;
4. Bayıldım güla güla;   Припадах от смях (букв. се смеейки);

Срещат се не само отделни думи-повторения, но и редупликации на строфите. Облас-
тта на прилагането на повторенията в тюркската поезия е фактически безкрайна, а разно-
образието на нейните функции – ненадминати  

 ( Щербак 1961, 146 ).
Подхващането на следващата строфа от предишната е повече характерно за песни-

те-тюркю, но се среща и в маанета:

Dаа başında haşlama,   Край гората ашлама,
Оlan, manileri bilmasan,   Момче, ако не знаеш маането,
Оlan, manileri bilmasan,   Момче, ако не знаеш маането,
Bir boku ima başlama... (ВМ 106)  Не почвай да ядеш л…

Според Л. Покровская, подхващането на стиха е широко разпространено в славянска-
та народна поезия и съвсем не е характерно за тюркското народно-поетическо творчест-
во. Повторението на предшестващия стих или полустишието в гагаузките песни трябва да 
смятаме за подсилени повторения на думи с определен звук:

1. подсилени прилагателни: kаp kara [черен- пречерен];
2. изрази образувани от съчетания на номинатива с датива: el ele [ръка, с ръка], diz dize 

[коляно до коляно];
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3.  повторения с подсилващи се допълнения: sarıya sarım sarılsak [като скилидки да се 
прегърнем];

4.  алитериращи се допълнения: uykudadır yukuda, sudadır suda [спя съня, във  
водата като във вода]; 
5.  наречия: kucak kucak [да се прегърна, в ръцете];
6. повторения с промяна на звук в т: türlü – mürlü [непреводима идиома – Л. Я.];
7. непреводимите повторения се използват не само за образност, за подсилването на 

значението на думата, но и за рима и алитерация: тerdin merdin; 
8. подражанието на звуците на нежива природа: pırıl-pırıl;
В метрическо отношение песенните запевите заемат част от стиха (irince-irince), целия 

стих (lambur tumbur ederkan), или няколко реда (което не е типично за гагаузките маанета 
– Л. Я.) ( сравни Жирмунский 1921, 57). 

Една от проявите на славянското влияние върху поетическия стил на гагаузката народ-
на лирика в любовните и женските маанета, където почти не се усеща славянското влия-
ние, са повторения от този род. Тук те се срещат значително по-рядко, отколкото в песните 
от другите жанрове (Покровская 1952,133). 

Словесните повторения се подкрепят с музикалните, т.е. повторяемостта е единен 
принцип за поетичната и музикалната страна на песента, и е свързана с ритъма (Еремина 
1972, 5).

Точните мелодични повторения са станали характерни за хороводните песни. Словесни-
те повторения прокарват ритмическия рисунък за цялото следващо изложение в песента.

Повторението е похват, помагащ на автора и печели време за импровизирането на пе-
сента, както и за предаването й устно за следващите поколения.

3.6. Синтактически паралелизъм

Откритият от Веселовски така нареченя синтактически паралелизъм във фолклора (Ве-
селовский 1898, 21), е една от основните стилистични фигури за гагаузките маанета. Пое-
тичните произведения на тюркските племена изцяло са изградени върху паралелизъма, 
към който тяхната поезия има определена склонност (Трубецкой 1903). При този похват 
всички стихове се групират по двойки, при това вторият стих във всека двойка повтаря съ-
държанието на първия стих с други думи. В онези рядки случаи, когато първият и вторият 
стих не са тъждествени по съдържанието си, те все пак са изградени по една синтактична 
схема, образувайки формален или синтактичен паралелизъм. Нищо не се променя, когато 
стиховете се групират не по два, а по четири и паралелизъмът съществува между първата 
и втората половинка на четиристишието (Трубецкой, 97). Тогава паралелизъмът се свежда 
до смислова тавтология или изключително до синтактическа тавтология (Трубецкой, 97). 
Веселовски откроява така наречения двучленен паралелизъм при съпоставка на природ-
ния и човешкия свят в народна поезия (Веселовский, 28). Според Веселовски “…между 
тези картини съществува хармония, установява се нещо общо между тях… Според схе-
мата на паралела един мотив изяснява другия; при това предимството е на страната, оп-
исваща човешките колизии”(Веселовский, 34). Затова началните два реда на маанетата 
(запевите- Л.Я.) често са непроменени, и се подчиняват на следващите два стиха:
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  1. Ay duuar sini gibi,   Месец ражда се , изгрява ктао синия,
2. Sallanır selvi gibi;   Поклаща се като кипарис;
3. Benim bir yarim var,   Имам си едно либе,
4. Varnanın gülü gibi.(Z119)  Като Варненска роза.

Сравнението в първите два реда се повтаря, само че по друг начин, в трети и четвърти 
ред. Веселовски откроява и така наречения формален паралелизъм, същността на който е 
в премълчаването на черти, логически произтичащи от съдържанието (Веселовский 27,36). 
В гагаузките песни някои от примерите съдържат формален паралелизъм:

İki kaya yan yana,    Две скали една до друга,
Вan istemem kaynana;   Аз не искам свекърва;
Kaynananın izleri,    На свекървата следите, 
Kör olaydı gözleri!(ЛБ)   Да беше ослепяла!

Като двете скали една до друга, така и булката е рядом със свекървата си. То ест, в при-
мерите отгоре паралелизъмът се изгражда върху контраста на картината на двете скали 
една до друга от една страна, и на конфликта, отчужденост и неприязънта между булката и 
свекървата, от друга страна. Така първият ред – картината на скалите контрастира и логи-
чески подготвя до реакцията на героиня: нежеланието й да бъде наблизо да ненавистната 
й свекърва. Това категорично твърдение е изразено във втория ред на песен. Третия и ред 
е описателен (на свекървата следите) подвежда към последната фраза – да беше ослепя-
ла – и кулминира картината и повествованието в компактната си форма, но емоционално 
твърде натоварено.

 В. Мошков обяснява формалния паралелизъм с това, че строгото прокарване на пара-
лелизъма съставлява само идеал, и затова сред мнозина от събраните маанета има такива, 
в които твърде трудно се определят паралелите, съпоставките на първата и втората им 
половина; а в някои от тях даже съвсем отсътства такава съпоставка, и двете половинки на 
песента са обединени помежду си по чисто външнен признак (Мошков 1900, 73).

Sokak sokak giderim   Вървя по улиците,
köşe başı saparım    Завивам на ъгъла,
sizin gibi kızlara,    На моми, като вас
ajakkabı japarım. (Z 381)   Шия обувките аз.

Веселовски разяснява това несъответствие с развитието на един от двата образи, при 
което другият е изоставен. Съдържателният паралелизъм преминава в ритмически. Реду-
ването се осъществява не помежду свъpзани вътрещно образи, а в редовете и съзвучието 
на последната дума в двете части на паралелите (Веселовский, 28):

Elmayı ata ata    Подхвърляйки ябълка,
çevreyi sata sata    Продавайки везената кърпа,
janzazlarım çürüdü   Изсъхнаха страните ми,
jalnızca jata jata.(Z 137)   Да лежа самичка самичка.
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Pазлични форми на паралелизъма са представени в тюркоезичната поезия достатъчно 
пълно (Веселовский, 34). Примерно, в татарските мане, паралелизъмът е изграден върху 
съответствие или съзвучие на римите във втори и четвърти стих. За татарските песенни 
запеви е типичен паралелът върху безсмислен набор думи, не е свързан с една определена 
песен и се пее и при други песни. Танцовите песни (такмак) се пеят и отделно, ала и в със-
тава на сложни татарски песни. Първите играят роля на рефрен, променящ се в хода на пе-
сента. Шаблонността и клиширанността на четиристишията, по-често в техните две начал-
ни строфи, се обяснява с ловкостта на певците: на тях им е необходимо да се разпеят, за да 
имат време да си спомнят текста. В такъв случай думите са нямат значение (Веселовский, 
36). Веселовски е склонен да отнесе запевите към архаичния период на синкретичното 
развитие на танeца, когато речитативният елемент е надделявал над музикалния, а думите 
на песента отбелязвали само с междуметия или отделни фрази, бавно приближавайки се в 
хода на времето до поезията ( Веселовский, 40).

Наред с двучления А. Веселовски различава и едночления паралелизъм, в който образ-
ността на един от елементите на успоредност се премълчва; (Веселовский, 54-55).

Основен вид на паралелизъм в маанетата се остава двучленият модел:

Çakmak çakar kaar yanar    Святка с огниво, снегът гори,
jere düşse yer yanar   Aкo падне на земята, земята ще изгори;
bir kere laf etsem    Само дума да кажа ( проговоря),
jedi зan janar.(Z 99)   Седем души ще изгорят.

Успоредността се подсилва с повтарение на глагола yanar [гори] в пряк смисъл в първи-
те строфи, и в преносен смисъл в последващите редове.

В труда си за образните фигури Веселовски въздига стиховия паралелизъм към аме-
бейното (двойното, в две полухория) изпълнение. Обаче според него по-типичен е фор-
мално-синтактичният паралелизъм ( Веселовский, 38). 

Ето един такъв пример от гагаузко маане:

Jeşil yelekli yarim а   Либеле със зелено елече,
bijaz gölmekli jarim  а   Либеле с бяла риза;
oturmuş jazı jazar  б  Седнало писмо пише,
aslan jürekli jarim. а (Z 140)  Либето с лъвското сърце.

Образно-синтактичният паралел е подкрепен с ритмичната фигура ааба (1:2:4).
По въпроса за първичността на синтактичният или поетичният паралелизъм, учените се 

склонни да определят първият като първичен. Синтактичният паралелизъм предопределя 
развитието на поетическия паралелизъм в двучленово построяване: първата част със сим-
волична картина, изпълнява функция на емоционално навлизане и съдържа модел, намек 
за развоя на действието от втората “съдържателна” половинка, с “човешка” картина на 
чувствата и мислите на лирическия герой (Лазутин 1981, 39).

Aj duuar aşmak ister   Mесецът изгрява,
gün duuar jaşmak ister   Cлънцето изгрява забрадка трябва да се забради; 
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  o benim cahil gönlüm   О моето неопитно сърце,
jarlen kauşmak ister. (Z 15)  Иска да се събере с либето.

Така се оформя двуплановият модел на образно-стилистичните средства :
1) закрепване при синтаксически конструкции с относително ограничен набор от лек-

сиката;
2) функциониране на лексическите единици в рамките на набора, в състава на устойчи-

вате съдържателно-тематични словесни двойки и редове:

Kaleden yöküz bakar,   От крепостта гледа бик,
Yöküzün annı sakar;   На челото на бика е бяло петно;
Sakallıya kim bakar,   На брадатия кой поглежда,
Ter bıyık yurek yakar.(Z 1960, 34) Младокът сърцето изгаря.

Две типологически сходни конструкции, с използване на същия глагол за двете поло-
винки на паралела - образна и реалистична: bakar[гледа] и yakar[изгаря].

Устният характер на фолклора изисква устойчиви езикови средства, които влизат в об-
разно-поетическата система на народна песен. Общите места в песните са пораждани и 
от паралелизъма. Самостоятелно успоредните формули съществуват във вид на отделни 
песни, най-често четиристишия, които представляват антифонично съчетание на две двой-
ки двустишия, или развитие на едно двустишие. С тези форми се изчерпва психологическа-
та двойственост на образите. Връзката е съществувала, но е била забравена…(Веселов-
ский, 38). Двучленият паралел е основен, най-ранен измежду срещаните паралели. Той се 
образува по няколко начина:

1. Паралелите се съпоставят по признака на действието:

Ак dut aacı buruldu   Бялата черница се превила
su kökünde duruldu   Водата се избистри до корена й;
jarim orda ban burda   Милият ми е там, аз съм тук,
benim bojnum buruldu. (Z 27)  Аз останах със сведена глава.

В горепосочените примери съпоставката е изградена по принципа на движението. Пър-
вото дръвце се сравнява с момата със сведена глава. Обикновено първата фигура (нами-
раща се в първото двустишие) в маането кара слушателя да надникне в лиричния свят. 
Чрез едно обобщение, изпъстрено със символи, понякога чрез полисемантични думи, се 
образува интригата:

Sıra sıra kirezler    Една до друга череши,
er yıl meyva vermezler   Всяка година плодове не раждат (дават);
çocukların halını    Състоянията на момчетата
er bir kızlar bilmezler. (Z 393)  Всяка мома не знае.

 Така, непредсказуемостта на природата се свързва с непредсказуемото състоянието 
и поведението на младежите, техните взаимоотношения.
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Паралелът понякога отстъпва или е затъмнен (забравен), или видоизменен:

Elmajı buçakladım    Ябълка нарязах,
çevreyi saçakladım   Oплетох кенар на кърпата;
sandım jarim janımda   Помислих че либето ми е до мене,
jastıyı kucakladım. (Z 138)   Възглавницата пригърнах.

В маанeто се пее от първо лице, и това предава твърде реалистичен характера на 
действието. Тук отсътстват символи.

В някои маане самото действащо лице/лица е символ или метафорични образи на при-
родните стихии:

Gidin, bulutlar, gidin   Вървете, облаци, вървете
Yare selam götürün   На либето ми поздрава занесете
Yar selamı almassa,   Ако либето ми поздрава не приеме,
Gene bana getirin. (ЛБ )   Пак на мен го донесете.

Поетичната картина на влюбената мома се предава чрез образите на луната и на нео-
питното младо сърце. Първият е символ, вторият - метафоричен образ.

Често и двата персонажа от паралела застъпват като символи:

Aj duuar ayan ayan   Месецът изгрява, просветлява,
jollarda kaldım yayan   Аз останах посред пътя;
jüksek boylu gül fidan   На стройната розова фиданка
koynuna girdim uyan.(Z 13)  Се мушнах в пазвата, събуди се.

Скритото сравнение на момата с розово дръвце се прокрадва чрез думите на момъка 
към нея. Според някои фолклористи, паралелизмът се представя като:

а. Обикновен - където психологическият паралел е подкрепен със синтактически;
б. Заместване на паралела със символика като основа за формиране на образа - обик-

новено това са образи на стихията, природата, символизиращи представата за добро и зло 
( Колпакова 1943, 92). 

Успоредно с образността се развива и повествователността в текста по схемата причи-
на - следствие:

   
Aul boyu portokal,   Край оградата е портокал.
Portokala kim bakar;   Кой (ти) поглежда портокала;

Причина: Jeni kızlar varkana,  Когато има нови(млади)моми,
Следствие: jeskilere kim bakar. (Z 60) Кой поглежда старите?

Има и маaнета, изградени по парадигмата следствие - причина:

Bahçede kuzu gördüm   Видях в градина агънце,
tüünü kırmızı gördüm   Стори ми червено на цвят;
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  Cледствие:  bu sabaa ne hajırlı sabaa      Каква сутрин е тази сутрин,
Причина:  sevdiim kızı gördüm. (Z 65)    Видях любимото си момиче.

В двата примера се наблюдава причинно-следственна корелация в последното двус-
тишие, с непроменени клиширани първи двустишия. Развитието на съдържанието намира 
своето изразяване в използване на строфата. Заради икономия на поетичните средства 
(запевът в първа или втора строфи често загубва вътрешния си смисъл, който се разруша-
ва под влиянието на изпълнителския вкус, съдържанието и други фактори). Новопоявява-
щите маанета са с прозрачно прокарвано действие, без аналозии с картините от всекидне-
вието и битови скици от първия до последния ред:

Bahçelerde gezersin   Разхождаш се из градините,
bohçe bulup çözersin   Торба която намираш я развързваш.
hepimizden güzelsin   От всички нас си по-хубава,
gene yalnız gezersin. (Z 70)  Пак се разхождаш самичка.

Връзката остава само формална, чрез римуването на глаголите за действие: разхож-
даш-развързваш. Цялото произведение е посветено на изграждане на портрета на момата, 
но твърде реалистично - без грижи за сравнения, образи и паралели. 

Въпреки ерозията на паралелизъма в новопоявяващите се маанета, той си остава гене-
тическа основа на тюркския лирически стих, и негов главен структурообразуващ елемент. 
Дори с навлизането на новите реалии формалният паралелизъм се спазва и новият смисъл 
се достига благодарение на аналогията (Каrabaş 1994, 123-132). Ако двучлената структура 
възприеме съдържанието, то придобива нов смисъл и тогава маането се запазва. Това важи 
и за по-късната, формално канонизирана народна лирика, включваща в себе си и най-нес-
ложните повторения и сложни връзки на взаимното моделиране (Мартинцев 1976, 51).

Чрез паралелизъма в гагаузките маанета се формира устойчив набор на формули, по-
етически фигури. Те играят цементираща роля за успоредността, подчертавайки връзките 
между частите на песента и усвоявайки новите понятия и реалии.

3.7. Сравнения

Сравнението е един от главните елементи на образно-композиционния строеж и е ос-
новна стилистическа фигура във фолклорната песенност. Сравнението на два предмета ги 
съпоставя, изяснява качествата на единият чрез качествата на другия. Съществуват два 
типа на сравнения :

1. По цялостна представа
2. По действие
Сравнението е определяне на предмет не с помощта на единични понятия, а чрез ця-

лостна представа за него. Това го отличава от епитета. Образните средства са способни да 
изтъкнат такива отенъци на признака, които трудно или просто е невъзможно да се изра-
зят с една дума (Еремина 1972).

Сравнението в маанетата в повечето случаи се осъществява с помощта на съюза gibi 
[като] и по-рядко с nica, nası/nasıl [катo, както] (Покровская, 1980, 144).
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Kaar yayor kepek gibi,   Сняг вали като трици,
Kız saçı ipek gibi;    Момините коси са като коприна,
Ne ulursun kapumda   Защо виеш на вратата ми,
Yabancı köper gibi? (ЕС)   Като чуждо изгонено куче ?

Първата част съдържа неутрално сравнение на снега с триците, втората част - с човеш-
ки картини и е натоварена с емоционални оценки: положителни (за момата) или отрица-
телни (обикновенно за момъка):

3. Geç gelan çocukları,   Късно идващите момчета
4. Кurvalar köpek gibi.   Са като улични кучета.

Сравненията, като фигури не са типични за маанетата. Понякога се среща междинният 
случай на сравнение, преминаващо в метафора (без употребата на следлога като): 

Can kafeste besli kuştur    Душата е като гледана в клетка птица.

В повечето случаи сравненията се използват в хумористичните песни, със закачли-
во-циничен оттенък:

Uzunsun sırık gibi,   Дълъг си като тюрбан,
İyişisin koruk gibi;    Кисел си като зелено грозде;
Nasıl te bu rus geldi,   Откакто дойде този руснак,
Yolunmuş tauk gibi. (ДТ)   Стана като оскубана кокошка.

Морфологическите и синтактическите сравнения в рамките на едно маане, са идентич-
ни като схема:

Uzunsun dallar gibi,   Дълга си като горите,
Tatlısın ballar gibi;   Сладка си като мед;
Gezarsin yevdan yeva,   Обикаляш от къща в къща,
Başçada gülar gibi. (ВМ)   Като розите в градината (cи).

По-рядко отколкото в речта в маанетата се среща конструкция със съюза nica [kak-
то]. Подобните сравнителните съчетания заместват препозитивните съчетания със след-
лога gibi [както,подобно]. Според мнението на Покровская, синтактическите промени 
(разширяват или стесняват) функциите на (...) модалните частици и съюзи и следлозите. 
Тези промени са насочени към функционално-семантическите сближавания на формите с 
лексико-граматическите единици на съседните неродствените езици (български, руски и 
молдавски) (Покровская 1980, 144). Системните промени в реда на думите се дължи, спо-
ред Покровская, на калкирането на различните модели на синтактичните конструкции на 
неродственните езици (Покровская, 147). 
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  3.8. Числителни и хиперболи

Използване в поетическата система на гагаузкия фолклор на числителни, очевидно е 
свързано с тяхната архаичност. Битуването в лириката на тюрките: азербайджанци, крим-
ските татари, турци редица песенни варианти с еднакви числа (50, 160 и др.) е свързано с 
установената система на цифрите, възхождаща към древността. В нашите записи на на-
родните песни не сме регистрирали доста примери с нумерациите. Въпреки това, числата, 
използвани в маанетата са устойчиви и почти винаги функционално натоварени. Така, на-
пример, най-разпространените числителни в тези песни са bir [един] и iki [двe]. Обаче тук 
те са в роля на граматическата категория на количествен и определитeлен показател на 
предмета: Вir yar sevdim [Залюбих eдно либе]; Bir taş attım [Хвърлих камъка в стената]. В 
маанетата тези числителни обикновенно се срещат отделно един от друг или като опози-
ционна двойка в едно произведение, следвайки формула “едно-две”: Bir dalda iki ceviz [На 
клонка два ореха] или като обединяващата схема “две с едно”: İki gelin bir olmuş [Две булки 
се съюзиха], İki dalda bir armut [На две клонки една круша]. Числителните, оформени като 
част от ритмическите двойки осигуряват композиционната стройност на маането: bir, iki, 
oniki [един, два, дванадесет].

Гордлевски е склонен да отнесе употребата на числото “седем” към по-късното влияние 
на малоазийска почва (Гордлевский, 163). В маанетата срещаме: Yedi deve güderim [Седем 
камили паса]. За турчина тайнствен смисъл се крие в цифрата девет и в нейните производ-
ни: doksan dokuz [деветдесет и девет], които се срещат много често в пeсните. Единичните 
примери с това число в песните обикновено е антитезата на числото един (пръв):

Doksan dokuz yarim olsa,   Деветдесет и девет либета и да има
İlk yarimi unudamam .(ЛБ 92)  Първото си либе няма да забравя.

Що се касае до по-големи числа, като хиляди или “1060 звезди”, трябва да се има пред-
вид, че според китайската митология десетте хиляди обозначават неизброимост и са сим-
вол на целия обозрим свят, без да е задължително упоменаването на точно число.

Чифтът по принцип символизира двойка, мъжко начало, но няма особена образна на-
товареност в маанетата. Изключение в това отношение е използването му като противопо-
ложен на други обpази или описания.

Много разпространената употреба на числителни в маанетата не е случайна. Числото 
е основен принцип, върху който се гради целият обективен свят. То е началото на всичко и 
съдържа в себе си скритата хармония на вселената. Числата притежават не само количест-
вени, но и качествени, символични свойства. Най-често срещани в маанетата са: един, две, 
три, седем, девет, кръгли десетични, стотици, хиляди (50, 160, 1050) и други.

Хиперболата като похват много рядко се използва в гагаузките маане поради реалис-
тичната им природа. В повечето случаи хиперболизацията става чрез условно отбелязване 
на количество на предметите: мярка, величина и време. Това често е отразено при употре-
бата на някои бройни цели числителни: три, девет, четиредесет, петдесет, сто и петдесет, 
но това е по- характерно за епическата лирика (приказки, легенди).

Ние попаднахме само на единични примери за хиперболизацията в четиристишията:

Gökta yıldız bin yelli   Звездите на небето са хиляда и петдесет
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Или:

Kavarnanın kızları;   Каварненските момичета
Yarım şinnik ekine;   Са струват половин шинник жито.

Cпоред нас, тези немногобройни примери свидетелстват, че хиперболи и числата са 
устойчивите елементи в песните. Те са инструмент за експромтовост и вариантност. Те са 
средства за економията на езика, образи и времето при създаването на новото произве-
дение в момента, съчиняването на мястото при живата аудитория. Бидейки подложени на 
публично съждение и преценка, числителните и хиперболите са се избистрили и видоизме-
нили. 

Една друга функция на тези фигури в песните е емоционалната натовареност. Числи-
телните в опозиционната или корелиращата двойка, както и самите хиперболи задават 
(обикновено откривайки песента) емоционален тон и настроение, често образувайки ко-
мичен ефект да провокира, закара да слуша аудитория, предизвиквайки реакциите от слу-
шателитей. Реалистично съдържание и използването на някои от числителни кара на съз-
даване на абсърден портрет на ситуацията.

Римическата натовареност е друга функция за тези елементи в песните. Те задават ри-
мата и ритъма за последващите строфи. Дори немногобройни, числителни и хиперболи 
разнообразяват маанетата и обогатяват ги с нови художествени възможности.

3.9. Видове епитети в маанетата.

Епитетите в маанетата не са нито многобройни, нито многообразни, тъй като се обра-
зуват върху ограничен лексически материал. Тематичната ограниченост на традиционната 
лирическа песен в голяма степен обуславя с нейната лексика. Това важи и за съчетанията 
с постоянни епитети, които се смятат за най-древни и които се срещат в маанетата много 
повече от другите видове.

Епитетът е традиционен начин за създаването на поетичен образ. Епитетите изпълня-
ват следните функции:

– изобразителна;
– изразителна;
– емоционално-преценочна (Лазутин 1979).
Устният характер на фолклора изисква устойчиви художественно-езикови средства в 

границите на определена тематична гpупа. Те естетически се закрепват и влизат в худо-
жествената система на народната песен (Лазутин 1980, 72).

Епитетът е образно определение на предмет или явление, изразено предимно с при-
лагателно име. Той е съществено понятие на стилистиката и поетиката. Епитетите имат 
граматически жанрова специфика. В лирическата песен, например, те са застъпени като 
качествени прилагателни, ала в епическите произведения - като относителните прилага-
телни (Кателина 1986, 64). 

Постоянните епитети са едновременно част от съдържанието на фолклорната образ-
ност и стилистичен белег на фолклора. Епитетите фиксират образи, придобили традицион-
но, характерно за народните маси възприемане на света - луната се представя като изгря-
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  ваща: Аy duuar ayazlanır [Месец се ражда изгривайки], момата като белолика: кız biyaz, и 
прочее. Образните определения се отличават с относителната си простота и непроменли-
вост. Клиширанността на похватите е проява на определени понятийно-представни ком-
поненти на образността (Аникин 1977, 159). Отделните епитети представляват устойчиви 
фигури в разговорната реч: кaragöz yarim [моето чернооко либе]. Епитетът претърпява 
еволюция в народната песен. Историята на епитета представява история на поетическия 
стил (Веселовский, 1940).

Освен изброените горе функции, епитетът изтласква на преден план различни харак-
терни черти на предмета. Най-често това са:

– полова или възрастна принадлежност на героите: benim yarim [моето либе], оtuz 
yaşında kızlar [момите са на тридесет години]; каrt/genç kızlar [стари/млади моми];

– национална принадлежност: urum /tatar kızını [гръцко / татарско момиче];
– социално-икономически статут: varlı kızı [заможна мома]; popaz kızı [попска дъщеря];
– индивидуални, физически или поведенческите характеристики на героите: op op 

yarim [вятърничаво либе], perçemli yarim[либето ми е с перчем]; fodul / nazlı kızları [горди / 
капризни моми], и прочее.

- eпитети за облеклото и носията: мааvidir boncukları [мънистата им са сини], и прочее .
Епитетът изпълнява конструктивна функция, служейки за средство на вътрешната ор-

ганизация на текста. Неговите представи се обогатяват, встъпвайки в ролята на характе-
ризуемото.

Портретните характеристики на персонажите се дават обикновено в традиционите 
рамки на песенната лирика с лаконични епитети, без каквато и да е индивидуализация. 
Чертите на външността в песните са представени с единственна цел да се подчертае ху-
бостта и силата на героите. 

 В маанетата се срещат следните типични епитети за физическия облик на герои-
те: dudakları mercandan [кораловите устни],dudakları yalama [облизани устни]; gözü kaşı 
karaca [чернооки тъмни вежди]; kaşları kalem çatmış [вежди й нарисувани]; kirpiktan kaştan 
[от мигли, от вежди]; al üzü [ алено лице]; sol üzü [бледнолица]; al yanakları [червените й 
бузи]; soldursam al yanaanı [да избледня бузата ти]; yüraam [сърцето ми]; şu beyaz kolcaazını 
[ тези бели ръчички];

Епитетите фиксират и по-специални признаци на външността като: bıyıklı
 [мустакат]; perçemli [прическа с перчем] (БГ); zülüfleri kıvırcık [къдрави кичури] ; 

peeliima tel yörmezlar [да не вплитат нишки в плитката ми]. Детайлите на портрета често 
се предават с устойчиви епитети - цветови определения като бял, червен, черен и други.

В рамките на маанетата епитетите най-често дихотомизират речта, образувайки анти-
теза: каrt/genç кızlar [стари/млади моми]; çerkin/gözal yarim [ моето либе е грозно/хубаво] и 
така нататък. Тъй като преобладаващата част от текста може да се определи като неутрал-
на, думите, придружени с епитети изпъкват особенно ярко. 

Тук разделяме епитетите, срещани в маанетата, на две групи:
1. характеризиращи предмети и явления от обкръжаващия свят;
2. епитите, определящи външни и вътрешни черти на персонажите;
Обикновено епитетите от първата група, които са от природата, се срещат в начал-

ната половина на маанетата. Ярки, те въздействат най-вече чрез силата на използваните 
качествени прилагателни: şen türkü [весела песен]; bizim fermamız tertipli [нашата ферма 
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е подредена]. Нерядко в запевите се срещат и относителни придагателни ( обикновено 
цветови определения): Sarı kaun dilimi [ Едно парче на жълт пъпеш]. Повечето от епитетите 
са реалистични описания на явления и обекти. Срещат се макар и по-рядко и субективни 
епитети. Определенията-епитети описват признаци, които ограничават обема на предмета 
или понятието, като го конкретизират и индивидуализират. Епитетът засилва определен, 
типичен признак на характеризуемото: формата, свойствата, състоянията, цвета на пред-
мета. Икономично и ефективно тази допънителна характеристика се осъществява от опи-
сателните епитети, свързани с природата. При това се избират онези (пример от изафетна 
конструкция), които съответстват на описваното географско обкръжение: Tuna boyu saz 
olur [Дунавското краебрежие е с камъш]. Подобни детайли в маанетата са изключително 
чести и притежават силно образно въздействие.

Епитетите от втората група са по-разпространени от първите. Описателните епитети 
за героите могат допълнително да се разделят от една страна на такива само за мома или 
само за момък, а от друга страна, може да се обособи и група от половонеутрални епите-
ти, разкриващи половата принадлежност cамо чрез контекста: benim yarim incecik[ моето 
либе е стройно]; selvi boyu yarim [либето ми стройно като кипарис]. Тук от контекста си 
личи, че персонажът е момата.

Най-общо, епитетите от тази група определят външния облик на характерите. 
Следващата група епитети отразява емоционалното отношение към изобразяваното. 

За момчетата това е: Senin gibi sümüklüüne [Като тебе сополив]…Повечето от преценъчни-
те епитети са с подигравателен, ироничен отенък.

Епитетите, изобразяващи вътрешните свойства и качества на персонажа бяха разделе-
ни както по полов, така и по емоционално-оценъчен белег. За сметка на това мъжете се ха-
рактеризират по-често с отрицателни епитети. Често епитетите за двата пола се изграждат 
шаблонно: foduldur kızlar / çocukları [горди момичета / момчета] или benim yarim pek yalpak/
şeremet [моето либе е много учтиво]. Тези характеристики придобиват превъзходна сте-
пен “много + ”, “най -”. 

Момчета са представени със следните определения: islaa çocuk [добро момче]; islaa 
çocuk almarsa [добро момче няма да ме вземе], bulunacak bir deli [все ще се намери някакъв 
луд]; foduldur çocukları [горди момчета]; Понякога се среща твърде отрицателна приценка: 
ne durursun kart kuduz? [какво стоиш побеснял дъртак?];

Описват се и вътрешните качества на момичетата (положителни или отрицателни): 
hem şeremet, hem güzal[ хем са старателни, хем са хубави]; aseet kızlar[завистливи моми]; 
şindiki kızlar şüpeli[сегашните моми са съмнителни]. Така, например, жените рядко се ха-
рактеризират по вътрешните си качества с абстрактни определения. Далеч по-значима е 
портретната им характеристика, описанието на външността им. 

 Външността на героите се описва както с помощта на оценъчни и силно въздейства-
щи епитети, така и със цветови епитети. За авторите на маанетата на преден план излиза 
визуалното възприемане на реалността. С помощта на цветовите епитети певецът изобра-
зява и своя идеал за женската хубост: “Според народния творец красивата жена е висо-
ка и стройна, има светъл тен и червени бузи. Съществува определено предпочитание към 
черните очи, дългата, като ибришим коса и черните като копринен гайтан вежди. Другите 
елементи на женската хубост показват поведението, държанието, погледа и т. н. ” (Тод-
нер 1977, 52-53). За момичетата са характерни съчетанията от цветовете: черно (за очите, 
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  веждите, мигли), бяло (за ръце, лице), червено, алено, розово (за лицето, бузите): pembe 
yanaklari [розовите бузи],  dudaklaı mercandan [устните й мерджанови], и прочее.

 Тези багри подчертават положителни свойства на персонажите. “Идеалния мъж, също 
според народния творец е висок, строен, със светло лице, черни очи...” (Тоднер, пак там). 

Бледожълтият цвят има предимно негативна емоционална окраска като част от епите-
тите, обрисуващи отношения между персонажите: sarаrdım [пожълтя от несщастна лю-
бов]. 

Белият цвят съдържа най-често силна емоционалност. С него се описва хубостта на 
женското лице, към този тип характеристика се прибягва най-вече когато се представят 
здравето и болестта. Здравата и млада жена е бяла, червена, т.е. хубава. В противовес 
на това лицето на момата пожълтява от нещастна любов. Както бе отбелязано по-горе, 
при описанието на предметите жълтият цвят е преди всичко белег за характеризиране на 
предметите, за които той е типичен. Тогава той е без преносно значение: sarı kaun dilimi 
[парче жълт пъпеш], kamçıtanın sarısı [жълтото на камшицата]. Съвсем различно е глав-
ното внушение обаче, когато този цвят характеризира вида на кожата на жената. В този 
смисъл той се явява като антипод на белия цвят и символизира липсата на здраве и хубост. 
Следователно бял в този смисъл най-често означава “хубав”. В преносната си употреба бе-
лият цвят може да функционира като антоним на жълтия, но и на черния цвят. Народното 
съзнание възприема наречието “бяло” като “хубаво, ясно” (Петканова 1983, 3 – 17 ).

Белият цвят е най-активният епитет в маанетата, присъщ за живата и неживата при-
рода. Използва се при описанието на облеклото, бита на човека, портрета на героите. 
Неговата популярност в маанетата се обяснява главно с това, че белият цвят се смята за 
хубав и затова символизира красотата. Той съответства най-пълно на естетическия идеал 
на народния певец. Белият цвят се употребява често, когато характеризира предмети или 
животни: biyaz şarap [бяло вино], още повече че в миналото белият цвят е преобладавал 
в облеклото. Не можем обаче да пренебрегнем и неговата символична стойност. Употре-
бен в този смисъл, той притежава значения в кръга на хубавото, приятното, радостното и 
доброто. Най-напред бялото е знак за външната красота на човека и вещите. Белият цвят, 
преди всичко, е свързан с жената: beyaz üzü [ бяло лице], кız beyaz [момата е бяла], beyaz 
moda başında [бяла забрадка на главата]. Така бялото в облеклото става постоянен поети-
чен елемент biyaz dimi[бели панталони].

Естественно е, че в песента е налице не реален, а идеален тип на положителния герой, 
който се е превърнал в народно-поетическо клише. Певецът предпочита да заобикаля ге-
роите си с бели предмети, акцентира върху всичко, което носи идеята за белотата: ак balık 
[бяла риба], gün beyazlanır[денят става бял, развиделява се]. Предмети и явления, понача-
ло нямащи този цвят, или са невидими, придобиват белота. Бялото в песента има двойна 
природа: като обективен цвят в картината на живота и заедно с това като белег на външна 
красота на човека, на облеклото му и на заобикалящия го свят; знак за младост, радост, 
свежест: fermada piliçlar bim-biyaz [във фермата пилета бели-беленички].

Бялото най-често е контрастирано с черното. След белия най-активен е червеният 
цвят, изпълняващ функция близка до тази на бялото. Бяло и червено са положително заре-
дени цветове.

Черният, подобно на белия цвят, в много случаи отразява реалността и има пряко зна-
чение в песента: черно агне, черна кокошка, черна земя. Изразът kara yer [черната земя] 
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е станал толкова устойчив, че се употребява понякога механично. Черното символизира и 
нещастна любов - то носи в своята семантика знака на злото, смъртта. Често обаче се упо-
требява и в цветова двойка от естетически съображения: ак коyun/каra koyun [бяло агне 
- черно агне], каra yemiş /al yemiş [червена ягода, черна ягода].

Контрастните съчетания от цветовете засилват зрителния ефект. Съзнателното търсе-
не на контраста е необходимо в песента, за да е по-интересна и запомняща се. Черните 
очи на героите създават реален портрет и наред с бялото лице и руменината са белези за 
хубост. Черните очи се появяват не като обобщение на най-често срещания в живота тип, 
а като художествен тип. В бита и словесното изкуство преобладава употребата на белия 
и черния цвят в преносно значение като два цвета с противоположно значение: красота – 
грозота, живот – смърт, радост – скръб (Петканова, пак там). 

Можем да предположим, че цветовото чувство за бяло и черно е най-старото и си ос-
ъзнава като цветова характеристика с двойно значение – пряко и преносно. При якутите 
бялото и черното са съотносими с понятията светлина; възможно е да са свързани с мно-
го древни привнесени представи на тюркоезичните и монголските народи (Мелетинский 
1977, 27). Бялото като цвят се превръща в белег на деня и на светлината, а черното – на 
нощта, т.е. на тъмнината: “бял ден – черна нощ” – трайни словосъчетания на светлина и 
тъмнина, изразени със цветове (Алиева, Астафева, Гацак, 67-68). Сполучливо намереният 
епитет помага на изпълнителя да изрази своето отношение към събитията в песента (Бого-
мольная 1972, 105-111). 

Но в маанетата също се откроява и групата на епитетите от социално-занаятски статут: 
balıkta çocuklar[рибарските момчета], asır dokur kızları[рогозка плетат момичетата]. Со-
циално-имотния критери прозира в дихотомични конструкции на епитетите: san zengin, ban 
fukara [Ти си богат, аз съм беден]; ne kız oldum, ne gelin [нито мома станах,нито невяст]; 
yeski yari boşladım [старото либе зарязах]; yeni yari başladım [с ново либе почнах да ходя]. 

Изобразителните епитети най-често се използват за описанието на накити и дрехи с 
детайлите на кройката или силуета им. Те също способстват за силното образно внушение 
на маанетата:

– кеten gölmek buruncuk /dört enden /incecik [ленената риза е бродирана с маниста/ от 
четири плата/ тъничка]; В тези примери проличава и една от стилистичните особенности 
на епитети: умалителните аффикси: –cık/ -cuk [ -ичек,

 -ичка]. Тези морфологически прояви на думите засилват емоционалната изразител-
ност на маанетата. Така се подчертава загриженост на героя с детайлите на облеклото на 
любимия, в описанието на портрет с любов и нежност. Следващият пример добавя други-
те детайли в костюма, възпети в маанетата:

Jiletkası çufadan    Елечето му е от сукно;

Тези описания се допълват от необичайното разнообразие на цветовите епитети.
Oтносителни определения (по цвят, качество или свойство на предмета) са от най-мно-

гобройните епитети, срещани в маане. Те дават жива представа за моментно действие и 
картина, спомагайки слушателите да възприемат текста в късия период на неговото изпъл-
нение. В същото време епитетите, станали клишета за маанитата, улесняват по-нататъшно 
експромтното съчиняване на нови куплети.
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  Естетическото виждане за цветовете проличава при описанието на облеклото и пред-
метите. В носиите има кафяви и черни дрехи: моr kalpak, кara dimi, но в народната песен за 
кафяво не става и дума. Черното се среща, но твърде рядко. Най-често срещаме: морав, 
сив калпак, черни димии. В съчетание с дрехите тъмните цветове подразбират практиче-
ско предназначение на делнични дрехи, загриженост на селянина с черна работа. Въпреки 
това, облеклото в народната песен не се определя като “делнично” или “празнично”. То е 
в повечето случаи е гиздаво, накичено. Народът смята вълненото, памученото и лененото 
за обикновено и следователно за не особенно хубаво. Наред със скъпите платове в народ-
ната песен срещаме ярките цветове на празнична дреха: al çukman [ален сукман], al basması 
[алената кърпа], мааvi fıta [синя престилка]. Сивият цвят рядко присътства в облеклото и 
застъпва като относително опреление: boz kalpak [сив калпак]. Шареното също е синоним 
на хубаво. Красивите дрехи преди всичко са свързани с моминството. Бялото и червеното 
могат да се тълкуват при сватбенния обред като символи на мъжкото и женското начало 
(Петканова 1982, 54).

 При изобразяването на носията един от най-важните елементи е цвета. Маанетата от-
разяват топлите тонове и пъстротата на носите. Описанието е конкретно и стои вероятно 
много близко до действителността.

Шаблонните характеристики в комбинациите си създават ново впечатление или образ: 
maavi [син] се използва в съчетания като maavi mintan [син минтан]; maavi üzük [син пръс-
тен ] мaavi dimi [ синя димия] и т. н. Освен това народът обича да пее за своята носия и я 
рисува доста детайлно. 

Основните цветове в маанетата са:
1. Ален в съчетание със зелен. Често те функционират като смислове противоположни 

и съответстващите опозиции зрял – незрял: аl кarpuz, yeşil karpuz
[алена диня, зелена диня].
2. Зелен в съчетание с ален (за облеклата): yeşil giysem, al giysem [зелено, алено облекло].
3. Бял – често в съчетание с черен, : Beyaz fusta[бяла пристилка], kara fusta
[черна престилка];
4. Черен – в съчетанието на изразителни епитети (които граматически са качествени 

прилагателни): каra beygir [черен кон], обикновено неутрално: каra kaşlı [черновежд];
По-рядко се употребяват цветови епитети като син, сив, сребърен, златен, розов, ша-

рен цвят. За описание на предмета или човека в маанетата най-често се прибягва до цвето-
ви епитети. При това като своеобразни образи-метафори служат предмети, за които цве-
тът е най-важният определящ белег. Разбира се, за много от тези предмети цветът е само 
една от възможните характеристики. Например, плодовете могат да бъдат сладки, кисели, 
горчиви, едри и дребни, като: аl kirez [алена череша]. В маанетата те не се характеризират 
така многостранно. Там те присътстват главно с цветовете си: каra begir[черен кон].

В изобразяването на облеклото също се наблюдава предпочитание към определени 
цветове. В реалността дрехите са били ленени, вълнени, памучени, всекидневни и празнич-
ни. Но тези определения, макар и представени в отделни случаи, са далеч по-малобройни 
от цветовите епитети: аl çukman [червен чукман], beyaz moda [бяла забрадка], yeşil fistan 
[зелена рокля], boz kalpak [сив калпак], кara dimi [черна димия]. Практичността и функцио-
налността на работната, всекидневната дреха се представена в песните с тъмни багри.
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В маанeтaта, както вече отбелязахме, гагаузките носии присъстват с богатството на 
цветовата си гама, по-рядко с материала си (вълнени, ленени и други) или с кройката и 
формата си: кеten gölmek dört enden [ленена риза с четири маншети.]

За момата епитети са по-ярки, гиздави и светли: червен, ален, бял, а в облика за момъ-
ка са по-тъмни, по-сдържани: каrа, моor[черен, морав]. Както всекидневните, така и праз-
ничните дрехи се рисуват с различни цветове, но преобладават тъмните и ярките. Със цве-
тови определения певецът цели да привлече вниманието към героите. Нерядко, обаче, се 
срещат и епитети, отнасящи се до накитите, които се описват като треперещи и блестящи. 
Предпочитанието към багрите се обяснява, преди всичко, с тяхната тясна връзка с при-
родата. “Народният певец не анализира, не философства, не поучава открито, а показва 
живота, образно го рисува. При представенето на природата в народната песен цветът се 
явява един от основните елементи на изображението. Народният певец прeстъпва към 
цветовете преди всичко като художник, който чрез цветовете постига образност на изо-
бражението” (Петканова, 17). Наблюденията показват, че народният певец търси и употре-
бява открояващите се, ярките, лъскави, ясно определени цветове, които при многократ-
ното им повтаряне като определение се превръщат в постоянни епитети.

Най-често срещаният цвят е белият, следван от черния, червения, синия, зеления, мо-
равия, сивия, сребристия, златния и жълтия. Аленият, моравият, черният и жълтият цвят 
са свързани предимно с предметите, животните, птиците, облеклото. Най-рядко се упо-
требяват определения, свързани с розовия и сивия цвят. В маанетата не се срещат небес-
носиният или тревистозеленият цвят. Степенуването почти не е познато. Певецът не обича 
нюансите, преливанията, полусенките. При него цветовете се срещат в чист вид.

Интересни са посочванията на златото и среброто в маанетата. Обикновенно те не са 
цветовете по подобие, а показват материала, от които са направени вещите: altın tas [зла-
тен тас], gümüş tabla [сребърна табла], gümüş pıştof [сребърен пищоф] или имат метафо-
рично значение каnadı gümüş [сребърно крило].

В преобладаващия брой случаи цветовете в маанeтата нямат свое специфично сим-
волично значение, те не съдържат асоциации, които се различават от всекидневната емо-
ционално-ценностната натовареност. Оптимизъмът, веселието, жизнеутвъpждаващата 
филoсофия намират израз в употребата на названията на цветовете. Те функционират 
като прости или по-сложни обобщения от естетически характер. Цветовете са специално 
подбрани и затова изпънителите и слушателите на маанетата се любуват на съчетания-
та и комбинациите: зелено с червено, бялото с черно. Комбинациите са контрастиращи 
или хармонични. Подборът и съчетанията се определят от една цел – яркост на карти-
ната, доставяне на наслаждение за окото. Цветовете имат преди всичко изобразител-
но-естетическо значение. С тях се пресъздава картинно и емоционално външният цвят. 
В повечето случаи цветовете са свързани с образно-емоционалното внушение, без да се 
превръщат в същински символи. Някои от относителните определения са се превърна-
ли в качествени (метафорични) и се използват за конкретната характеристика yanakları 
menefşeli [бузите й теменужени]. И така, най-древен е постоянният епитет, чиято “въ-
трешната форма… се явява негов доминиращ белег” (Потебня 1976, 131). Епитетите са 
достояние на един образ, но могат и се закрепват към варианта, бидейки известни от 
много други места.
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  Всекидневните цветови предпочитания, свързани с подредбата на дома, са отразена в 
епитетите: yeşil perde [зелено перде], maavi çini [синя чиния], маvi tas [син тас]. Те отразяват 
пъстрия в цветово отношение бит на гагаузина, оптимистичния му свят и неговите естети-
чески чувства, свързани с цветовете, които изпъкват като неотменен белег на предметите 
и явленията: кara beygir [черен кон], каra geca [ черна нощ].

Както вече бе отбелязано, в маанетата, при определянето на предметите се използват 
най-разнообразни епитети – според материала, функциите, формата, произхода, качества-
та; при хората – според характеристиките им, нравите, външността. Постоянният епитет 
създава щампа на красноречието. Епитети, характеризиращи човека, неговите качества, 
според някои фолклористи, се появяват в песните104 между XIX – XX вв. (Мелетинский 1983, 
67). Изтъкват се непроменливите, но и разнообразни цветови определения: зелен, червен, 
бял. Изобразителните определения са разнообразни – епитети, отнасящи се за природа-
та. Тук най-чести са епитетите, съставящи основната цветова гама: ален, златен, сребърен 
и др. Чрез портретните характеристики и описанията на света на природата като фон на 
действието народният певец изказва и своето отношение към изобразеното. Епитетите 
в маанетата са резултат от колективно творчество и затова смисълът им е по-общ, не e 
винаги конкретен. При това типичните епитети съставляват определена епоха в народ-
но-поетическото творчество (Лазутин 1981, 192). Според Евгеньева, постоянните епитети 
изпълняват следните функции в песенният фолклор: 1) подчертаване на съществуващите 
или извънредните качества на предмета; 2) подсилване на значението на съществителното 
с помощта на тавтологическо или синонимическо определение; 3) насочване върху най-ви-
сшата степен на белега. Постоянството на епитета се дължи на традицията, а не на семан-
тико-стилистическите особености на този епитет (Евгеньева, цит. По Кателина 1986, 63).

 В нашата разработка за пръв път се обръща внимание на епитета в гагаузката народ-
на лирика. Необходими са по-нататъшни разработки в това направление, за да се изяснят 
естетическите функции на епитетите в произведенията на фолклора във връзките им с жа-
нровите особенности, методите, съдържанието и структурата на произведенията. 

104 става дума за славянския фолклор – Л.Я.
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4.0. Символи

Най-често срещаните образи и понятия в маане са се преврърнали в символи.
Символиката е устойчиво наименование на понятието, персонажа, събитие, основано 

на преноса от явленията на природата върху човека (КЛЭ 1971,826). В маанетата това са 
образите на природните стихии; фигури, символизиращи раздялата на героите: реката, вя-
търа, морето. Образът е по-широк от символа и метафората (Еремина 1978, 11, 36 ). Един и 
същ образ се прилага в качеството на символ с няколко значения. Под символ се разбира 
трайна, строго диференцирана според съдържанието представа, предизвикваща постоян-
ни асоциации в определена поетическа система. Дума-образ се създава с умело използва-
не на омоними, синоними, антоними (омографи), която възниква при усложняването на 
номинативното значение на неутралната дума с нови асоциации при повторната употреба 
(Баширова 1971, 13). Според наблюденията на Н. Колпакова, образите се групират в два 
основни цикъла, свързани с човешките емоции – радост и тъга, и съставляват основното 
съдържание на народната лирическа песен (Колпакова 1962, 196).

Символите и образите се избистряват най-вече в маанетата, имащи свои варианти. Об-
разите преминават от песен в песен, образувайки, така наречени опорни думи и фрази, 
основни носители на традиционната семантика на един или друг текст. Основа за обра-
зуването на образите е светът на живата и неживата природа. В кръга на най-архаичните 
представи и образи-символи в маанетата влизат елементи на природните стихии и космо-
са. В източната народна поезия художествените образи на слънцето, луната, звездите 
съставляват нейни традиционни атрибути. Според представите на тюрките всеки човек 
има своя звезда. Вярва се, че ярки звезди притежават здравите хора, а изгасналата звезда 
е знак на смъртта (Гордлевский 1972, т.2, 72). Според други легенди, звездите са деца на 
слънцето и луната. Звездите, месецът и слънцето се смятат за свещенни, божественни. 
Според митологическите представи на древните тюрки месецът е мъжки символ, а слънце-
то е олицетворение на женското начало. Когато се говори за месец, се подразбира момче, 
за слънце – мома. Слънцето и месецът са брат и сестра (Токарев 1987, 461).

Според някои вярвания, творецът е създал мъжа (месеца) и момата (слънцето). През но-
щта месецът, а през деня слънцето се разхождат по негова заповед. В други вярвания слън-
цето е съпруга на месеца; месецът известява хората за техните грехове; небето се сравнява 
с чиния, слънцето – с дюля, звездите със зърната на нара, а месецът - с ябълка (Токарев, 78).

Един от основополагащите елементи на живота е водата. Народните вярвания й при-
писват свещена и очистителна сила (Гордлевский 1961, т.2,77). Реката, т. е. нейната вода, 
също е символ на вечното движение и промяна в света (Токарев , пак там 240, 376):

Ето и един пример за отношението към водата и реката, взет от гагаузките маанета:

1. Аh, dere, uzun dere,     Ах, река, дълга река,
3 .Аl, dere, götür beni     Вземи ме, река, отнеси ме
4. Уarimin olduu yere.    Където е моят любим.

Според Н. Колпакова, “водните символи” се свързват и с щастливите влюбени. Те им 
помагат да преодолеят различни спънки по своя път (Колпакова 1962, 215). Морето е един 
от предпочитаните символи – образи в маанетата:
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  1. Denizin ortasında,   По средата на морето,
2. Мum yanar sofrasında(ЕС)  Свещта гори на масата.

За гагаузите в България морето е твърде важен фолклорен образ. Значителната част 
от гагаузите в България са заселени покрай брега на Черно море. То намира своя място в 
митологията и песните на гагаузите от тази област. В коледните песни на село Българево 
присътствува и морето. Добре известна е и легендата за четирийсетте девойки, които се 
хвърлят в морето при нос Калиакра, за да не попаднат в турски ръце (Градешлиев 1987, 52). 
За лиричните песни на гагаузите морето е хаотична стихия, съставка на триделното един-
ство море-земя- небе (Градешлиев пак там, 53). В маанетата обаче, морето представлява 
пространство, което героят трябва да премине, за да се преодолее раздялата с либето си. 
Преминаване чрез реката и друго водно пространство символизира стремеж към щастли-
вото съединение на влюбените.

Ледът, макар че е продукт на водната стихия, е въплъщение на коравостта, студенина-
та, непостоянството, царящо в отношенията между влюбените (Купер, 144):

Şu derenin uzunnuu,   Дължината на тази река,
Gitsak kırsak buzunu;   Да отидем, да счупим леда;
Şu urumun kızını,     Тази гъркиня,
Soldursak al üzünü.   Да й избледнее лицето.

Камъкът е един от символите, възхождащ към древни, рудиментни представи. С об-
раза на камъка е свързано предричането на съдбата на героите. Това е полифункционален 
образ, носещ в себе си отпечатаци на използващия го жанр (Демиденко 1987, 93). Хвърля-
нето на камък символизира осъществяването на любовното желание:

1. Аttım bir taş duvara   Хвърлих камъка до стената
2. Zina çıktı pınara.   Зина излезе до кладенeца.

Психологическият паралелизъм в лирическите песни се образува предимно с привли-
чане на образи от растителния и животния свят.

Конят е символичен заместник на жениха, този образ се явява в качеството на свое-
образен еталон на всичко божествено и прекрасно. Конят представя мъжкото сексуално 
начало (Бадаланова 1993, 55-57).

Ето един сходен пример от гагаузките маанета:

1. Kara beegir ahırda,   Черен кон в ахъра,
2. Benim üüram kahırda;   Моето сърце е тъжно(в мъката);

Друг разпространен символ в маанетата е птицата. Тя е внимателен наблюдател и 
свидетел на радостта и тъгата на хората (Токарев, 364-348). Птицата е символ на душата, 
на духа. Образът на птицата в маанетата, е представен чрез различни видове животни, 
диви и домашни птици. Kокошката или юрдечката е сред първите питомни птици. Одо-
машнените животни имат подчинена роля. Те принадлежат към дома, стават част от дома, 
дори част от съответна общност (Живков 2000, 314). Тези реалии органично са навлязъли в 
езиковите гнездата и са се преврънали в образи в песните.
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Каra tauk tepeli;   Черната кокошка с гребен;
Или :
Yeşil başlı yordek;   Главата на юрдечката е зелена;

Лястовицата е знак на надежда, на пристигането на пролетта и късмета. Според ки-
тайската митология тя е знак за вярност, преданост, а в мюсюлманските възгледи тя е све-
щена птица, при това носеща благополучие (Токарев пак там; Гордлевский 1961, 85).

Според българската народна символика лястовицата е предизвестник на лошо или 
добро, в зависимост от ситуацията. Лястовицата, свила гнездо под покрива, се смята за 
лоша поличба у българите ( Живков 2000, 314).

Можем да предположим че в гагаузките маанета лястовицата е предизвестник на ло-
шата новина. Както опашката й е раздвоена, така и душата и чувствата на мома са разделе-
ни от съмнението и тревога за бъдещото й с либето:

1. Havada uçan kırlandaç,   Във въздуха е лястовица,
2. Кuyrucaa da ayrıç ayrıç.   Опашката й е раздвоена.

 Щъркел е носител на щастието, пратеник на боговете. Образът е характерен не само 
за маанетата, но и за другите гагаузките фолклорни лирически жанрове (Çimpoeş 2001,79). 
За грях се счита убийството на птицата. Щъркелът е мъжки символ (Бадаланова пак там, 
55), олицетворение на слънцето, небесния огън, здравето и благополучието:

1. Havada uçan leylek    Летяща във въздуха лястовица
2. Каnadı senek-benek.   Кацат-излитат крилата й.

Щъркелът е предпочитан образ за гагаузите, както и неотделима част от Буджакския 
пейзаж. Той носи бебетата в клюва си. Образът на щъркела е познат и в световния фолклор. 

Определена група са символите от растителността. Те включват диви и одомашнени 
култури: аrpa boday [просо, ечемик, пшеница] и също са представени в маанетата.  Култиви-
рането на растения, преходът към произвеждащо стопанство продуцира дълбока промя-
на в отношенията на човека с природа. Изброените по-горе култури, наред с царевицата, 
ориза и картофите, поради експанзията им по света предизвикат огромно разместване в 
пейзажа на обществата и икономиката, както и в етносферата (Живков 2000,316).

Житните и градинските растения, както и полските цветя, символизират възраждането 
на живота, плодородието (Колпакова 1962, 59). Хмелът, зърното са други символи на пло-
дородието (Еремина пак там, 128). Те се проявяват и сред еротичните реминистенции на 
моминската физическа хубост (ср. Пенева-Винце et. al., 106): Аrpa boday tenelar [пшенични 
и ечимични зърна].

Любовно-еротичната символика в гагаузките маанета съставлява неразделна част от 
общобалканската семантична система. 

Нпример, розата - gül е сложен символ, двойствен и противоречив, тъй като означава 
едновременно божествено съвършенство и земни страсти. Тя е символ на вечния живот 
и смърт, плодородност и девственост. Розата е съвършенство, тайна на живота, на неиз-
вестното, красотата, щастието, но също и на сладострастието, всичко свързано с чувстве-
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  ността и похищението на жената. Преходността на розата символизира смъртта и скръбта, 
бодлите и означават болка, кръв и мъченичество. Червената роза е символ на желание, 
страст, радост, красота, бялата - на девствеността, невинността (Пенева- Винце и др. 1989, 
110).

Босилекът - Ocimum basilicum е цвете, чието название е дошло в славянските езици 
от гръцки: цар, от тур. fesleğen < грц. (Усачева, 1991, 92). Народното вярване предписва на 
босилека предпазна и продуцираща сила. Белият му цвят и хубавият му мирис дават въз-
можност за използването му като символ на младостта, хубостта и здравето. Девойката 
сади босилека в градина, грижи се за  него и се отнася към него с умиление: Feslen ektim aş 
için [Посях босилек за готвене].

Заради употребата му през цялата година народът вижда в босилека непреходността и 
безсмъртието на битието. В български, сръбски, украински песни босилекът е представен 
с мотива на сеенето му като семе на обичта. С китка босилек момата се кичи, дарява я на 
момъка в знак на обич. Растението е служило и за украса на сватбеното знаме, коледните 
хлябове, при баене, а също и при погребение (Усачева пак там , 93-97). Босилек се смята за 
чисто цвете, асоциирано с дома 

(Живков 2000, 316).
Образът на босилека възхожда към източната поетическа традиция. Той се среща в 

персийските приспивни песни. По-късно в персийската литература босилекът става символ 
на аромата (Пригарина 1983, 92). Твърде е популярен и в тюркската народна лирика. Това 
растение, поради силния си аромат, се използва като подправка в балканската кухня. Вли-
за и в състава на китките, с които са се закичвали момите (Усачева пак там, 94).

Босилекът е растение, предпазващо от зли сили и затова се е използвал при погребал-
ните ритуали (Купер, 18). В гагаузките обичаи той се използва също и при къпане на новите 
зетьове на Ивановден, наричано яслъма. Заедно с тях се къпят и младите булки. Освен това 
кръстницата идва с менче вода и босилек, за да ги изкъпе (Тодорова 1987, 179). В маанета-
та босилекът се явява най-често символ на несподелена любов:

1. Feslen ektim aş için   Посеях босилек за готвяне
2. Yandım kara kaş için    Изгорях поради тези черни вежди

В една българска песен се пее:

Бис босилак смъртнак ни испраштат,
Бис босилак мума ни винчават,
Бис босилак дете ни краштават. (Бурмов 1936, 9-16).

Босилекът е атрибут на любовна символика в общобалканската поeтическа традиция.
Карамфилът е друго разпространено цвете-образ. Бузите на любимата се сравняват с 

разцъфналия карамфил. Той е символ на щастлива любов. Черните му семена се сравняват 
с бемките на бузата на любимата (Пригарина 1983, 89-109). 

Маанeтата с този образ са разпространени при мнозина тюркоезични народности. С 
идването на женитбата младите хора си разменят този много древен популярен символ, 
какъвто е карамфилът. Той символизира желание и обич:
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1. Каranfil olacaksın    Ще станеш карамфил
2. Sararıp solacaksın.    И ще повехнеш, избледнееш.

1. Каramfilin beyazı,    Бяло карамфилче,
2. Еtme yarim bu nazi.   Либе не ми се превземай.

Лицето придобива различни отенъци при нещастна любов и при щастлива любов. Ка-
рамфилът служи като символ на неговата непостоянна хубост.

В любовните песни често се споменава ябълката хвърлена за момата. Съдейки по съ-
държанието, хвърлянето на ябълка в преносен смисъл, означава признание в любов, пред-
ложение за сключване на брак (Покровская 1952, 46).

Ябълката е символ нa плодородие, любов, изобилие, хубост, здраве (Токарев пак там, 
393). Образът й е изключително разпространен в сватбената символика и в сватбения об-
ред. По време на сватосване се активизира и символиката й на предпазване от отказ. Може 
би тъкмо поради това женихът изпраща на годеницата си ябълка:

1. Аlma attım geline   Хвърлих ябълка на невяста
2. Gelin almadı yeline. (Kunoş 148) Тя не (я) взе.

Този обичай вероятно е заимстван от гърците, където младежът праща на девойката 
ябълка или цвете в знак на обич (Гордлевский 1962, 137 ).

Освен растителните образи яйцето също намира място в маанетата. То е символът на 
цялост, надежда, космическо време и пространство. В маанетата обаче то е реалистичен 
образ: yımırtanın sarısı [жълтъка на яйцето].

Миндил или басма, т.е кърпата е също атрибут на любовната символика. Годеницата е 
изразявала съгласието си за брак с изпращане на забрадката си на жениха (Гордлевский 
1961, 95).

От реалиите, превърнали се в символи образи се отнасят също клонката – символ за 
здраве и живота, чешмата или изворът като първоизточници на вечния живот. Кладене-
цът е ярък образ в поетичната атрибутика на гагаузите. Този по принцип реалистичен еле-
мент на бита се трансформира в символ. Срещата на влюбените край кладенеца, напива-
нето на вода, напояването на стадото или коня са извънредно често срещани моменти и в 
българското народно творчество. Кладенецът не е само образ. С него се свързва мотивът, 
предопределящ съдбата на героите (Парпулова 1977, 234).

Срещаме го и в гагаузките маанета:

Gittim pınar başına …   Отидох до кладеница…

Образът на скала също придобива в маанетата символичен отенък. Тя е обектът, с кой-
то влюбените асоциират преградата или пречка, а също и контрастен образ спрямо други 
персонажи в песните. Спънките в любовта се представят посредством образа на скалите:

3. Каya içi kıymıklı    Скалата вътре е грапава,
4. Кız istemez bıyıklı.   Момата не иска мустакат.



169Маането като жанр на гагаузкия фолклор

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  Като контрастен образ спрямо взаимоотношенията на булката и свекървата са скалите 
в следните редове:

1. İki kaya yan yana,   Двете скали една до друга
2. Ban istemem kaynana.   Аз не искам свекървата.

Древният фолклорен образ на огледалото е свързан с магическото му действие, а 
също и с това, че то най-често символизира мъдрост, ум, душа. Вярва се, че в него се отра-
зява съдбата на човека:

1. Аyna attım çayıra   Хвърлих огледалото в тревата
2. İşim döndü hayıra...   Работата ми потръгна на добро…

Друг любовен символ е пръстенът. Той е въплъщение на кръга, символизира вечност-
та и обвързаността (Лазутин 1981, 48):

1. Мaavi yüzük dal parmak.  Син пръстен на пръстчето.

При гагаузите той присъства и в качеството на амулет - наред с червени конци, сребър-
ните гривни, светлосините мъниста.

Най-ярък от човешките образи в маанетата е този на сватовницата [kodosçu] (гаг.), коя-
то непрекъснато присътства на сватбения обред и притежава обикновено ярките черти на 
жената: енергична, активна, инициативна.

По-oбщият колективен образ на аsiret kızlar [завистливи моми] също присъства в маа-
нетата. В него се съдържа намек за противоречие между моминските и младежките инте-
реси и тяхната средата.

Отбелязаните горе най-популярните цветови елементи изпълняват и известна симво-
лична роля, например бялото е символ на светлината, чистотата, целомъдрието, светост-
та (Петканова 1982, кн.3, 13-28). Бяла е жената, момата.

Черното в древнотюркската цветова символика е служило за обозначаване на север, 
северни племена и е едно от най-важните названия за цветове (Кононов, 1978, 162). Служи 
като цветови белег, като елемент от описанието на външния вид на човека: бемка, очи, 
коса, вежди. Освен това е и символ на злополука, скръб, траур и тъга в любовната поезия 
на Изтока, например kara toprak [черна земя].

Синият цвят присъства най-вече с реалистичен смислов отенък. Той обозначава реал-
ния цвят на елементите на облеклото или е цветът на определени предмети. Жълтият цвят 
в йерархията на символите означава запад, измяната, безверието (Кононов [1974] 1978, 
159-163). В маанетата той представя реалистично най-вече растителните образи, придава 
им натуралистична достоверност: sari kaun [жълт пъпеш], но понякога представя и увях-
нало цвете и тогава е най-често символ на нещастна любов. Зеленият цвят е натоварван 
с друга семантика. Той е символ на живот, младост, радост, промяна, но и на преходност 
и на ревност. Червеният цвят въплощава в себе си любов, страст, плодородие (Кононов 
1978, 232-233). Символиката, макар и небогата в маанетата, включва устойчиви наимeнова-
ния на явления, персонажи, събития и е основана на преноса на явленията от природата 
върху човека. Символи са по-характерни елементи за народната проза и лиро-епическите 



170 Лариса ЯКУТ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

песни (балади и тюркю). Някоя част от тези символи са преминали в маанетата. За певе-
ца са важни само онези, които отговарят на неговите предпочитания и които подпомагат 
при импровизиране и бързо съчиняване на следващите куплети. Тези символи. Станали аб-
страктни и шаблонни са незаменими за предаването на маането и запазването и в народ-
ната памет. Най-разпространените символи са от природният свят (космоса, растителен и 
животен мир), цветови

(основните багри).  Преходно място от реалните персонажи и символически фигури 
заемат образи на хората, почти са превърнали в схематични ( сватовница, завистливи 
жени, и т.н.). Символите разполагат в началлото на песните. Фигурите задават посоката на 
действието, настроение, ритъма. Наборът на символите в маанетата са от общосветовна 
художествена практика (цветове), както и от балканската традиционна песенна култура 
(растителната символика). Тези символи за общовалидни за песните–тюркю и за маане-
тата. Гагаузките песни са заели само онези символи, които отговарят на реалиите на общ-
ността и валидни за принципите, морала и стойностите на тази общност.

4.1. Използване на характерните за маанетата словесни и ритмико-компо-
зиционни средства в съвременната гагаузка авторска поезия

Проблемът за влиянието на фолклорните жанрове върху гагаузката професионална 
литература не е бил досега предмет на научно изследвание. Според нас маанетата имат 
най-пряко и силно влияние върху съвременна гагаузка литература. Подобно на много дру-
ги младописменни традиции, гагаузката професионална поезия е тясно свързана с фолк-
лора. Пример за това е първата литературна сбирка на гагаузките поети, включваща фол-
клорните маанета (Буджактан сеслар, 1959 [Гласовете на Буджака]). Н. Танасоглу е един 
от новаторите, който е експериментирал с формите на маанетата в гагаузката авторска 
поезия. Той зае стилистиката и особеностите на народните четиристишия и създаде ори-
гинални произведения, вплитащи няколко маане в една обща сюжетна линия. При това из-
ползвайки типични за маанетата похвати като обръщение и диалог. Ярък пример в това от-
ношение са неговите маанета Çadyr manileri105 [Чадърски маанета]. Поетът остава верен на 
реалистическото поетизиране на живота, характерно за маанетата. Авторът рисува селкия 
бит, труда във фермата, бригадата и прочее. В друго стихотворение Аnılmış Çadyr-Lunga 
[Прочутият Чадър-Лунга] поетът също прославявa селския труд:

Кim aldı büük baalantı?   Кой е поел големи задължения?
Çok süüt yaanı çıkarsın?   Много мляко, месо да произведе?
Кim ayak toplamadı   Кой не подви крак
Коlhozu zenginnetsin?   Колхозът да забогатее?

Риторическите въпроси в горния пример намират отговора в следния куплет с портре-
та на селския депутат, пратеник на народа:

О bir cömert gagauz,   Той е щедър гагаузин,
Кolhozun sözlü başı,   Доверено лице на колхоза,

105 Всичките примери са предадени тук с транскрипция на късната ( латинската) гагаузка графика – Л.Я.
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  О bir gayretlii hem uz,    Той е старателен и честен,
Gagauz deputatı.    Гагаузки депутат.

Произведенията на Н. Танасоглу изобилстват с реалии от колхозният бит, възпяването 
на трудолюбието на селяните. В поетизацията на стопанина обаче ясно проличава поли-
тическа конюнктурност, която намалява стойността на произведенията. Въпреки това, в 
повечето от стихотворенията на Н. Танасоглу умело се привнасят похвати, заети от маане-
тата: риторически въпроси, обръщения, диалог и рима аабб:

Çadır-Lunga kolhozun, а    Чадър – Лунгският колхоз,
Кırları pekça uzun. а   Полетата му са доста дълги.
Hiç ta korkma hey be, can, б  Хич не бойся, хей бе, душо,
Başa şincık çıkacan. б   Скоро всичко ще успееш.

Всички тези елементи допринасят за внушаването на оптимистично, мажорно настро-
ение в поезията на Н. Танасоглу. Неговият син, Дионис Танасогло дори още по-активно 
използва в своето творчество традициите на гагаузките маанета. В дебютантската си сти-
хосбирка Çal türküm [Пей, моя песен.], издадена през 1966 година, младият Танасогло се 
обръща към народно-поетическа стилистика.

Цикълът “Космос, улица моя” изцяло е изпълнен в жанра маане, с еднотипна римувка 
ааба. Така Дионис Танасоглу продължава да вплита няколко маанета в един общ сюжет, 
традиция въведена от бащта му. Създавайки оригинални поетически творби, които се раз-
личават от фолклорните гагаузки маанета, Дионис Танасоглу съхранява умело народно-по-
етическия колорит.

В цикъла Cümbüşlar [Шеги], книгата Hoşluk [Добрина], публикувана през 1970 година, ху-
мористичните стихотворения на Дионис Танасоглу отразяват сюжетостроението и метри-
ката на маанетата. Връзката с фолклорните традиции най-релефно изпъква в цикъла Мааnе 
(сбирката Hoşluk ).

Hela sesleyin![Ето послушайте!] е изградено върху четиристиховите строфи, с общ цен-
трален герой - млад бригадир, разказващ за родното си село. Началната и финалната стро-
фи на поемата образуват лайтмотива на цялото произведение:

Yaşamak yenidir deyin,   Щом е настъпил нов живот,
Мааnelar da yeni geldi.   Появиха се и новите маане.

Героят с радост разказва за промените, които е допринесъл новият живот за неговото 
благополучие и за недостатъците:

Dübüdüz fukareydi bakam,  Съвсем беденн баща ми беше,
Dost varlıylan şindi o da.   С приятелите и с имота той сега.

Майка си героят обрисува като героиня, която е възпитала дванадесет деца:

Аnama da ev küçüktür:   За майка къщата е малка:
Hepsimiz salt onikiyiz,        Всички сме дванадесет,
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Altın yıldız ne gerciktir,   Златната звезда колко е хубава,
Güüsünda da biz belliyiz.   На гърдите й ние сме отбелязани.

В стихотворната си творба Sürmekta [На оран] авторът пресъздава картина на полските 
селскостопански дейности. Тук той логично използва и интерпретира маанета, чието из-
пълнение е било част от процеса на селскостопанския труд:

Кızlar örüр peliini:   Моми, заплитайки плитките си:
-Bey selam traktoristlar,   Хей, привет, трактористи,
Çok mayıl siza bizlar,   Много сме ви харесали,
Bunnar kurup kendini:   Те с предизвикателство:
-Таnıştık biz sürmekta,   Запознахме се през селтбата,
Buluşalım biçlikta!   Да се видим на жетвата!

Живата диалогична форма рисува закачливите моми и подигравките, адресирани към 
момците. Лирическите стихове на Дионис Танасоглу следват типичния за маането модел 
на изграждане на паралелизма и дори същите символи:

Gökta yıldızlar açık;    На небето звездите са ясни;
Benim üürecim yanık.   Моето сърце е изгорено.

Сравни народното маане :

Gökta yıldız yellidir,   На небето звездите са петдесет,
Yellisi da bellidir.    И петдесетте са ясни.

Характерните за четиристишията художествени похвати: сравнения, повторения, епи-
тети се срещат в изобилие и в поетиката на произведенията на Димитри Карачобан. Съ-
четанието на фолклорна традиция и авторска концепция е видимо в Söla bana [Кажи ми], 
İsteiş [Желание], Ааrırım ban [Търся], Аuşam üstü [Привечер]. Афоризмът на стилистиката на 
Д. Карачобан доближава маанетата му до народни пословици:

Say başkalari,    Зачитай другите,
Ама sev karını;    Ала oбичай жена си;
Zera sel gidecek,    Защото пороят ще отмине,
Ама kum kalacak.(Мааnilar,19)  Но пясъкът ще остане.

Заетите от народната поезия идиоми органично се вплитат в авторската поетика: 

Yarim eker arpacık [Маане].  Милата сади арпаджик.

Cpавни народния вариант: 

Аrpa ektim yuvaya..    Посеях пшеното на дупката...
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  Има и реминисценции на известни фолклорни строфи:

Şen kuş direkta,    Весела птица на стълба,
Benim kızlar siirekta.   Моите моми са на сгледа.

Сравни с народно маане:

Каra beygir ahırda,   Като черен кон в ясла,
Benim üraam kahırda.   Моето сърце е скръбно.

Карачобан следва традиционната за маанетата тематика: любовта, раздялата, тъгува-
нето.

Използвайки съседна двойна рима, поетът обединява четиристишията си в цикли 
Маanе в книгата му Persengelar [Вариации]. Добре познатото маане “Gökta yıldız...” [Звезди-
те на небето...] се развива у Карачобан в редуване на реалиите с човешките перипетии и 
създава двойни паралели в един куплет:

Gökçaz oldu bulutlu, а   Небето се заоблачи,
Ааlem ekti umudu; а   Народът посея мечтите си;
Yaamurlar da urdular, б   Дъждовете удариха,
Кızlar kısmet buldular. б   Момите щастието си намериха.

Паралелизъм на образите (облаците и дъжда) служи за създаване на метафори - сеит-
бата се свързва с надеждите за щастие. Използва се и популярният в гагаузкия фолклор 
наченък за маанетата: Gökta yıldız bin yelli [На небето хиляда и петдесет звезди], но той 
вече е вплетен в друг контекст:

Gökta yıldız bin elli   На небето хиляда и петдесет звезди
Sancaz bana en belli (Мааnelar, в книга Persengelar). 
Струват ми от ясни по-ясни.
 В творчество на Степан Куроглу влиянието на маанетата се прояви с особена сила. 

Благодарение на умелото съчетание на етнографското познаване с художественото сло-
во, четиристишията на поета притежават забележим кoлорит. Поетът е привърженик на 
циклизацията на маанетата. Цикълът Кış sedefleri [Седефите на зимата] се състои от 71 че-
тиристишия, в книгата Кауш авалары [Струнните напеви](Курогло 1977). В началните ку-
плети лирическият герой споделя с поета възкресената картина на семейно-родствените 
отношения. Срещаме названия като амca [чичо], batü [батко], dadu [дядо], кızkardaşım [се-
стра], аnam [майка].

След това кръгът на героите се променя, за да включи предметите и явленията от при-
родата: птиците, снега, нощта. Доминиращ цветови епитет е бял. Поемата “Снежен” за-
стъпва и снежен като синоним на бял в своя специфичен контекст.

Нощта като контрастиращ фон на заснежената природа е друг образ в цикъла.
Снегът е образ, който се появява и като своеобразен пазител на дремлещия през зима-

та живот. Свързан е с надеждите, с очакването на новата реколта, обновлението, чистота, 
началото.
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С развоя на сюжетата “бял”, като символичен епитет, се допълва с топли цветове: зе-
лен и огнен. Тук личи използването от традиционните за народната лирика багри и доми-
ниращи цветове: червен, зелен, син. Всички те са наситени и непрекъснато променящи се 
в стиховете:

2. Кааr bir vakıtta diil biyaz,  Снегът не е винаги бял,
4. Ba maavi, ba al, eşil   Ту е син, ту е ален, зелен.

Лиризмът на цикъла се доразвива с философски размисли и съждения:

Каçıp gidip ileri,    Бягайки, вървейки напред,
Unutma bakmaa geeri.   Не забравяй да се оглеждаш назад.

Поетиката в произведенията на С. Курогло се характеризира с широкото използване 
на етнографските реалии. Това може да бъде илюстрирано със следното стихотворение:

Biyaz kaarlar karılar,   Като белите снегове, жените,
Elek içinda unnar;    Брашно в ситото;
Dibinda nışan üzük,   На дъното му годежен пръстен,
Güvenin biri bular.   Ще го намери един от зетьовете.

Философската тематика продължава да занимава поетическото въображение на авто-
ра в неговите маане. Размишлявайки върху ролята на поета в обществото, авторът сравня-
ва стихотворния занаят с дюлгерството и пекарството. Цялото произведение е издържано 
в монорима аааа и това подсилва митинговото му звучене.

Както и другите поети от неговото поколение, Курогло е вдъхновен от най-популярните 
фолклорни варианти. Стиховете му се основават на похвати от фолклорните маанета, но в 
тези авторски по характер художествени произведения има и силен философски привкус:

Gökta yıldız salkım salkım,  Звездите на небето са като гроздове,
Ауolcuunda hep akılım,   За милата ми всичките ми мисли,
Yıldızları sayamadım,   Звездите не можах да преброя,
Yari sevmaa doyamadım.   Не можах да се наседя до либето ми.

Bir yıldızcık düştü yera,   Една звездтчка падна на земята,
Yavklum geleer dersin zera,  Защото,казваш, либето ти идва,
Уıldız yıldızlan yanıştı,   Звезда със звезда се срещнаха,
İki cancaaz da sarmaştı.   И двете души се прегърнаха.

Преки реминисценции от народната поезия се проличават в маанетата от цикъла Mаni 
boncukların teneleri [Зърната от гердана на маните], в книгата Üsek kuşlar [Птици във виси-
ните], опубликувана през 1982 година:

Yarimin başçazıında,   В градинката на либето ми,
Çiçeklar açtı    Цветята цъфнаха
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  Hoş geldin! İlkyazında   Добре дошъл! През пролетта
Сan sevda saçtı.    Душата любовта разпръсна.

Gelip yera tek kera,   Идвайки на този свят веднъж,
Payet üraa hem çöraa,   Дели сърцето си и залъка,
Sonda dostlun edenmaa,    Не пази дружбата за по-късно,
Vakıt bulunmaz zera..   Защото после няма да има време…

Лиризъмът на четиристишията е съпроводен с философски изказвания:

Birinin aazı dolu,    На едни устите са пълни,
Dişlan sırmalı,    Със зъби и блясък,
Öbürün urmuş tolu,   Други пък ударила ги градушка,
Laflan paralı.    С думи разкъсани /устата/.

В съзвучие с тона на афоризъмите авторът се надсмива над човешките пороци като 
празнодумието.

Композиционно стихотворенията са съставени от четиристишията, не- свързани в 
единна сюжетна линия. Повествуването за лирическите взаимоотношения на младите ге-
рои се редува с философските сентенции на автора за общочовешки ценности като друж-
бата, смисъла на живота и т. н. Тази разнородност на частите обаче е една слаба страна на 
С. Курогло като поет:

Кılıç kılıçlan birişti,     Сабя със сабя се кръстосаха,
Biz yarimnan buluştuk.   Ние с либето се срещнахме.

В поетическите опити на Гавриил Гайдаржи най-ясно проличава творческото преос-
мисляне на ритмико-композиционните възможности на маанетата (Сравни Чеботарь 2000, 
75-80). Заимствани от народната поетика похвати, са представени като надслов към автор-
ските стихове:

Аul boyu gülfatma   В двора молва расте
Или: 
Urdum bir taş yamaca   Хвърлих камъка на склона

Двадесет куплета от книгата Аna tarafım [Родна страна] са дословни варианти на фол-
клорни маанета. Гайдаржи продължава да развива фоклорната тематика на маанетата с 
акцент върху семейния живот и неговите колизии:

Каynacıım pek cömert, а   Свекървата ми е много щедра,
Gelmer başıma bir dert, а   Не идва на глава ми нито една тъга,
Кışın kaar sana vermaz, б   През зимата сняг няма да ти даде,
Yazın sıcak içirtmaz. б   През лятото пък топличко няма да ти даде.
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Образът на свекървата е представен със саркастични забележки и е дообогатен с 
контрастни фигури, умалително-ласкателни обръщения и така нататък. Каynacıım cömert 
[Свекървата ми е щедра] – противостои на втората двойка стихове – посочвайки каква е 
“щедростта” на свекървата (че тя няма да ти даде дори сняг през зимата). Контрастните 
епитети и категоричните глаголни форми за негативно действие, макар и в лаконична фор-
ма, дообогатяват жанра и разширяват стилистичните му рамки. В това проличава богатият 
поетически талант на поета Г. Гайдаржи.

Както и в предишния пример, останалите маанета на поета са изградени предимно в 
съседни рими аабб:

Şeytan parası gözal, а   Дяволските пари са хубави,
Аltın gibi yalabar. а   Като злато блестят.
Ама bakma gözela, а   Ала на гледай хубавия,
Bak şeremeta hem şena. а  Гледай да е чевръст и веселия.

В плеядата на първите гагаузките стихотворци творчество на Николай Бaбоглу се от-
личава с това, че то почти не изпитва влиянието на маанетата. Заемките от фолклора в 
произведенията му засягат предимно структурата, а именно римуването на стиховете 
Sürüyü güdeer oglan [Стадото пасе оглан], в книгата Таrafım pietleri [Стиховете на родния 
ми край]. Освен това Бaбоглу широко използва повторението като стилистична фигура в: 
Sürüyü güdeer Oglan [Стадото пасе оглан].

В седмосричен размер, но с разпадане на традиционната четиреpeдова строфика е из-
държана Lunga derecik [Рекичка Лунга]. Повечето от стихотворения на Бaбоглу са полистро-
фични: Тоprakta yollar [Пътища по земята]. Както и Гайдаржи, Бaбоглу също използва ри-
муването аабб, типично за фолклорните маанета. При това Бaбоглу засилва философския 
патос в своите поетическите творби:

Аrka ardında büyan,   Онзи, който пораства на чужд гръб,
Bakeer hazırolcula   Чака като готованко
Азеtmeer tuzlu terdan,   Не понася солта и потта,
Uurar hazıronculaa.   Надява се на готованството.

Друг поет от същото поколение на 60 -те, Мина Кьося, се ограничава с използването 
на маанетата изключително в произведенията за децата: Аsма [Асма], Pali sevenir [Kучето 
се радва], а също и книгата Hazır ol! [Бъди готов!] (1986):

Каpu açık tavanda,  а   Вратите отворени на тавана,
Uşak derin umutta,  а   Детето дълбоко се замисли,
Аsma ona yollasın,  б   Грозде да му се спусне,
Güzün balından dattırsın.  б  От меда през есента да опита.

Семплата, но ефектна форма на маанетата е онова, което привлича поета. Римуването 
е пак аабб, както при Гайдаржи и Бабоглу. 

По-младото поколение поетите като Тодор Занет, Василий Филиoглу са още поотда-
лечават от народната поетика и стила на маанетата. В техните произведения не се усещта 
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  директно влияние на фолклорните маане. Четиристишната народна стихова форма се про-
личава в структурите на произведения на посочените поети. Изолиран, най-ярък пример за 
стилизацията на народните четиристишия, изпъква в стихотворението на Занет Маана гиби 
[Като маане] (Занет, 1989). Началото на своето маане авторът е заимствал от популярното 
в народа маане:

Шу деренин узуну,  а   По дължината на тази река,
Инсам кырсам бузуну  а   Да сляза да счупя леда
Илкйаз тез геламеса,  б   Ако пролетта не дойде,
Йар бузу гöрабилса.  б   Либето ми да види леда.

Втората част на маането е перифраза на народните редове, също оформени в оптатив-
но наклонение:

Йыллар кыт олмаса   Колко и да бъдат годините,
Севда – кысмет öлмеса.   Любовта-късметът да не умират.

Сравни с народно маане : 

Учсам, гитсам     Да излетя, да отида

 Героят се надява на вечността на любовтта, която преминава всичките изпитания. Сед-
мосричният размер придава динамизъм, мажорност на стиха.

И така, използвайки традициите на народната поезия като извор и ориентир за самоиз-
разяването, професионалните поети разширяват жанровите граници на гагаузките маане, 
обогатявайки ги с идеи и теми. Социалните промени в живота трансформират народната 
песен. Това се е отразило и в професионалната литература. Социалната поръчка е повлияла 
върху творчеството на ранното поколение на гагаузките стихотворци като Танасоглу и Гай-
даржи. Те използват четиристишия за пресъздаването на картините от селския живот, на 
социалното строителство, научно-техническия прогрес. Бидейки идеологизиран, жанрът 
на маане става изразител на общественото начало в литературата. Идеологизирането в 
повечето случаи е несполучливо приложимо за стиховете от някои поети. Всеки от гагауз-
ките писатели до някаква степен изпитват влиянието на народната поетика и символика в 
своето творчество. Почти всеки от стихотворците създава цикъл от маанета или използва 
преки стилизации от фолклорния жанp: cpавни Чадър маанилери [Чадърските маанета] на 
Н. Танасоглу; Маанелар [Маанетата] на Г. Гайдаржи; Адеетлерин мержанлары [Коралите 
на обичаите] на С. Курогло; Маани гиби [Като маане] на Т. Занет, и други.

Седмосричковият размер, като архаична и универсална метрика в тюркската народна 
верификация присътства без изключение при всички автори. Ако по-старшото поколение 
поети (Танасоглу, Карачобан) са по-последователни в заемането на поетиката на маане-
тата, младите художници заимстват от арсенала на народната поезия формално. Струк-
турните елементи като ритъм и рима не се обвързват с традиционната за песните любов-
но-семейната тематика. Занет и Филиогло адаптират четиристишната форма за детската 
поезия, която е най-идеалното поле за експериментиране с маанетата. Това означава, че 



178 Лариса ЯКУТ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Лариса ЯКУТ

Научен редактор   Проф. Емил БОЕВ

КИШИНЕВ, 2020

МААНЕТО КАТО ЖАНР 
НА ГАГАУЗКИЯ ФОЛКЛОР

  

мотивите на лирическите четиристишия се проявяват по-ярко и по-трайно при поетите от 
60-80 те на ХХ век, отколкото при по-късните авторите. Широката употреба на маанетата 
в по-ранната гагаузка авторска поезия е свидетелство за засиленото внимание към народ-
ното творчество и същевременно за отклоняването от него.

Наблюдава се и обратният процес: влиянието на професионалната литература върху 
народната лирика. Като пример служи стихотворението на 

Н. Бабоглу Ай, Молдова, Ватаным [Ай, Молдова,Родино моя], превърнало се в популяр-
на за народа песен. Произведението се е откъснало от литературата и живее самостояте-
лен живот като народна песен и днес.

Общо за всички поети е, че те не отстъпват в стилизациите си от народно-поетическите 
канони, само слабо разнообразяват фолклорните клишета. Изразителните възможности 
на системата на стихосложението зависи от редица историко-литературни фактори, от 
степента на развитието на националната литература, в това число и професионалната пое-
зия, а също и от литературния език, от богатството на натрупаните национално-поетически 
традиции (Ахметов 1964, 38).

Гагаузката литература се намира в зачатъчен стадий на своето развитие. Досега пове-
чето от поетите са не професионално обучени стихотворци, а са се превърнали в такива 
пътьом, чрез експериментиране на художественото слово. Езикът на произведенията на 
пищещите на гагаузки е недостатъчно еднороден, нормализиран и отработен. Нерядко 
произведенията страдат от щампи и конюнктура. Все пак в творчеството на гагаузките по-
ети голяма роля принадлежи на устното народно творчество. В едни случаи се заимствуват 
сюжети и теми, в другите – отделни мотиви и поетически похвати (паралелизм, повтори, 
обращения), в трети лексико-фразеологическите обороти. От палитрата на песента се чер-
паи онова, което отговаря на индивидуалния вкус и предпочитанията на поетите. Но в ця-
лост, от фолклора литература заимcтва самия поглед върху природата и човека. А заедно 
с това и онези животворни сокове, с които се подхранва националното чувство (Чеботарь 
1993, 39).

Наблюдава се също и процес на формиране на гагаузкия литературен език в Бесара-
бия, с помоща на професионалната литература, подхранваща се от фолклорните корени. 

Фолклорът не само се използва като суров материал за поетическите опити, но служи 
за училището на поетите и се запазва за бъдещите поколения творци и читатели.
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на проучените маанетата в тази разработка сме стигнали до следните за-
ключения.

Маанетата се открояват като самостоятелен жанр на народната лирика у гагаузите в 
Бесарабия. У гагаузите в България обаче тези песни често не са се отделят от тюркю, а 
според мелодията и поетиката на маанетата те изпитват най-преко влияние от страна на 
съседните турски и дори татарските песни. 

Като резултат на анализа в нашата разработка сме положили усилия да обобщим да-
нните от събраните и публикуваните досега текстови извори и теоретични проучвания на 
маанетата на гагаузите. Тези разработки са от спорадичен характер и не засягат междует-
нични и регионални паралели на разгледания вид песен.

За пръв път предложихме цялостна идейно-тематическа класификация на маане с тех-
ния езиково-стилистически анализ. В общи линии се наблюдават незначителни вариации 
от аналогичните образци от фолклора на туркоезичното население на Балканите.

Като експромтова форма на поезия, маанетата възникват върху реалиите на всеки-
дневния живот. И двата региона на гагаузите (българският и бесарабският) внасят в песни-
те си в спектъра на похватите собственни, уникални за тях реалиите. Според географския 
регион реалиите на песните се различават помежду си, обаче типологически те са от едно 
равнище. Така например, топонимиите са ресурс за песенното творчество у двата региона 
гагаузите, но са се различават със специфичните си названия: Варна – за българските, Вул-
канещти – за бесарабските гагаузи.

Предложена е типологическа и тематическа класификации на маанетата, илюстрира-
ни със съответни схеми, разкриващи определени модели на творби. Това позволява да 
се покажат редица особености на гагаузките маане, които ги отличават от аналогичните 
произведения в други етнокултурни традиции. Тематиката на маанетата и в двата региона 
гагаузите се изгражда върху вътресемейните колизии или лирическите отношения между 
млади хора. Отбелязали сме широчината на диапазона на вътрешносемейната тематика, 
на изразяването на човешките отношения в маанетата. Оценките и картините в маанетата 
са представени, от една страна, със субективните, личностни детайли за разкриването на 
идеята и тематиката в тях. Тематиката на вътрешносемейните отношения е доминираща 
и изключва абстрактните или фантастичните мотиви или образи. Определено за маанетата 
е, че липса мащабността на творбите от епичните платна, както драматичните и фаталните 
теми (сравни баладите и оплаквателните песни), поради кратката форма на песните и ситу-
ативната им обвързаност с всекидневни (трудови и почивни) практики. 

Ако характерите и персонажите на маанетата са предимно младите хора, изпълнителите 
на песните са разнородни по пола или възраста си. Обаче, въпреки анонимността на тексто-
вете и съдържанието на песните, те се изпълняват предимно от девойки или жени, но има и 
очевидно мъжките маанетата (поради грубия еротизъм или профаността на езика им).

Обърнато е внимание на равнищата и характера на варирането, както и подложени-
те на вариране елементите (от диалектизъми до римичните, строфичните и мелодичните 
варианти). От граматическото гледище варират всички езикови нива – от фонетиката до 
синтаксиса на песните. Прави извода, че в диахронен и синхронен аспекти вариантите са 
самостоятелни, равностойни и уникални.

Функционирането на маанетата и ситуативното им изпълнение са взаимно обусловени 
от тематиката и компактната им форма. Ритъмът и римите на песните диктуват монотон-
ното или ритмичното действие, възможно само при танеца, при работа или припяване. За-
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това маанетата са изпълнявани по времето на работа (меджии), сватби, хора, сидянки или 
при ритуалното гадането на девойките (последните три ситуации започват да отмират в 
народа). Общо взето, действията, с които са съпровождат маанетата, по природа са съзи-
дателни и жизнеутвърждаващи. Оптимизъмът ярко и силно прозира в песните от този род. 

Се анализира връзката на песните от този вид с малките фолклорни жанрове като 
пословици, гатанки и афоризъми. Се посочва формалното сходство на тези произведения 
с огледа на силабиката, римата и двуредният строфичен строеж (като при пословиците), 
който предположително се е развил в маанетата до четири строфи. 

Маанетата са се сравнявани с гагаузките лирически песни тюркю като най-близките 
генетически и типологически до първите. Откроено е място и на проблема за прехода на 
маанетата в народните песни, при което те се превръщат в песенни съставки, откриването 
на които предполага добро познаване на цялостния фолклор. Наблюдава се и обратното 
явление – куплети на песни, отговарящи на структура на маанетата, могат да битуват от-
делно вече като самостоятелни произведения. Авторът на разработката се стига до заклю-
чението, че въпреки голяма приликата на песните маане и тюркю, първите са самостоя-
телно съществуващи творби във фолклора на гагаузите в Бесарабия.

За да се получи по-ясна представа за жизнеността и характеристиките на маане-маа-
ня-маани, в дисертацията са посочени успоредици на творбите при други тюркски и не-
тюркски народи. Това означава, че в случая ние прилагаме и сравнителния, и съпостави-
телния метод. Гагаузките песни са разгледани в сравнение с аналогичните образци във 
фолклора на турците, азербайджанците, чувашите, и кримските татари. В сравнение със 
ситуативното изпълнение при други тюркоезичните народи, тематико-ситуативният диапа-
зон на гагаузките маанета не е толкова широк. За сравнение от нас са приведени турските 
маанетата на пазачите, на тъпанджиите; туркменските ляле (песните от рода на маанета, 
изпълнявани при раждането), и прочее. Функциониране на гагаузките маане е по-ограни-
чено от турските песни. Гагаузките песни от този вид не доразвили в ритуалните припевки 
като при тюркмени или турците. Установени са похвати и образи от прякото влияние и 
контаминацията в гагаузкия фолклор от споменатите култури. Прави се извод за преко за-
имстване на маанетата от турския фолклор и градската култура през Възражденския пери-
од благодарение опити на поетите-пропагандисти с преводите им от турски на български и 
възприемането на това от гагаузката народна песенна култура в България. 

Направено е и сравнениe на гагаузки песенния текст с нетюркските образци, напри-
мер, с мелодиите на руските частушки и с балканските мелоси. В продължение на столетия 
не само се е променяла словесната форма на маане, но се е трансформирала и тяхната 
мелодия, повлияна от музиката на гърци, българи, румънци, цигани и други съседстващи 
с гагаузи народи. Обобщени са издирванията на предишните музиковеди и фолклористи в 
областта на гагаузкия мелодичен фолклор. Стигнахме до извода, че гагаузките маанетата 
са били подложени на силно влияние от иноезичните мелодични образци. В песеннното 
отношение мелодиите на маанетата са варират в пределите на кватра, квинта, от мажорен 
или минорен лад, с опяването на тониката в песните. Наблюдава се директно калкиране на 
мелодиите от турския, румънския, руския и българския фолклор (Вж. Приложение 3). 

В разработката ни детайлно се разглежда поетическата структура на маанетата: ри-
мическия строеж, алитерация, строфата, и други версификационни елементи. Надделява 
римуването ааба в маанетата, а четиристиховата композиция съставлява смислово само-
достатъчно образуване на отделното маане. Римите се варират нашироко в маанетата с 
полистрофична композиция в песните с повече от четири реда.
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  Анализирани са видовете паралелизъм (словесен, синтактичен, ритмичен и мелодичен) 
като начин на битуването на песните-маане в синхронен и диахронен план. Откроени са 
най-важните поетически тропи и фигури в маанетата: паралелизъм, епитети, езикови сред-
ства (диалектизъми, умалително-гальовните думи, хиперболи, обръщения, риторически 
въпроси). Диалектните и лексически вариации в песните са едни от най-оригиналните за 
гагаузките песни. Глаголните форми с инверсионния строеж на изреченията и несъгласу-
ването на модалните форми допринасят до своеобразието на гагаузките народни песни. 
Всичките фигури са продуктивни в различна степен в маанетата и подчинени в повечето 
случаи на структурата, римуването в произведенията, размера на песента и реалистичната 
им натовареност. Символите и хиперболите не са многобройни поради реалистичното съ-
държание на маанетата.

Изтъкнати и другите особености на езика и стила, характеризиращи се със заемки от 
славянските езици, от гръцки, отчасти румънски, представляващи надделяващо мнозин-
ство в сравнение с дяла на арабско-персийската лексика, най-характерна за фолклорна ли-
рика на тюрките. Обърнато е внимание и на езиковата характеристика на песните-маане, 
която включва лексика, характеризираща изпълнителите и тези, към които са адресирани 
маанетата, както и ситуативно детерминиран персонаж: yar [либе], korte, sevgili [възлюбе-
ния],nisanli[годеник], kaynana [свекърва], и прочee. 

Засегнат е въпросът за влиянието на фолклорния жанр върху гагаузка професионална 
литература. Активното битуване на маанетата в Молдова и Украйна се доказва със създава-
не на варианти, като вече беше отбелязано и “авторски” миниатюри от селската младеж, 
изпълняваща ги в читалищата, при което се усеща присътствие на аматьорство. Основните 
похвати и структурата на маанетата са ресурси за авторските произведения на съвремен-
ните бесарабски поети. Арсенал на средствата в професионална гагаузка поезия (става 
дума за онази в Бесарабия) cе попълва от фолклора, отразявайки с прецизност поетичните 
фигури на народните маане. Понякога заемките не са сполучливи, но тези прояви на взаи-
модействие на фолклорната и художествената традиция допринасят до функционирането 
на книжовния гагаузки език в Бесарабия и заслужават вниманието на специалистите.

Работата обхваща всички възможни прояви и нива на битуването на маанетата с из-
ключение на танцовата им страна. Според убеждението на дисертанта, всяка фолклорна 
творба задължително трябва да се разглежда в комплекса на всичките й компоненти и 
контексти: музикални, поетически, танцови и ситуативни.

Разработката съдържа поетическите извори и библиографските ресурси и е нацелена 
на използването като помогало за студентите-филолозите и тюрколозите, а също и за ши-
рока читателска аудитория.

И така, маанетата представляват от една страна автономни и компактни поетични фор-
ми, а от другата страна, са вид лирически песни, наред с по-дългите тюркю. Маанетата чес-
то служат за основа на обредни, трудови и игрови песни в зависимост от функционалната 
им предназначеност. Няколко близки по съдържание маанета, изпълнявани на една мело-
дия могат да бъдат обединени от изпълнителите им в цикли. Основните теми на припевки-
те-маане106 са: любовни чувства, отношения между млади хора, различни прояви в семей-
но-битова сфера. Тонът и патосът на маанетата варира от хумористично-подигравателен 
до философски. Хуморът е един от най-характерните белези на тези песни. Маанетата са 
ориентирани предимно към младите слушатели и се пеят както по време на работа, така и 
106 Тук и нататък ще применим приставката « припевки» с маанетата, макар и доста условно, като синоним на 
последните-ЛЯ. 
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по седянки, сватби и други случки. Импровизацията, късата форма и тематиката обуславят 
реалистичността и многобройността на маанетата, достигащи няколко хиляди и непрекъс-
но подновяващи с нови варианти. Често маанетата са продукт на анонимно творчество. 
Изпълняват се солово - под форма на къс монолог или диалог (като размяна на реплики 
между мома и момък, само между моми или само между момци.. Това изпълнение често 
води до съзтезателната практика на изпълнението на маанета: с и без музикален съпровод 
или като речитатив. Седмосричния размер, някога основан върху така наречения parmak 
[пръст] (- гаг. броене на срички. основния принцип на гагаузското стихосложение - срl. « 
бармак» у казахите - Хамраев, 1963). Маанетата често са поделени от цезурата (пауза) на 
две части ( 3+4, 4+3, 2+5 срички) и по-рядко на три части ( 2+2+3). Миниатюрите от този 
род имат точна рима с рими в първи, втори и четвърти стих (ааба). Третият стих е свобо-
ден обикновено от римата. ААБА се смята за най-архаичен и типичен тюркски ритмичен 
рисунък. По-малко разпространени са смесените видове рима (аабб), кръстосаната рима 
(абаб), моноримата (аааа) и комбинацията от рими (абвб). За маанетата е характерна гра-
матическата рима, засягаща основата на думата: başına/ taşına / yaşına ; наред с редифното 
римуване107/ dal gibi / bal gibi/ mari/.

Tрадиционната четиристихова композиция на маанетата се характеризира с вариране 
на дължината на строфата. Тристихови, осмостихови, девет и единайсет стиховите маа-
нета са изключения и нерядко са образувани с намаляване или нарочито удължаване на 
четиристиховата основа.

Паралелизмът (синтактичен и художествен ) е неотменен белег на маанетата. Парале-
лът се изгражда върху съотнасяне на животинския и природния (външен) и човешкия (въ-
трешен) духовен свят. Ритмико-синтактичният паралелизъм като композиционен похват 
закрепва към първите две строфи ролята на запев и встъпление, а последните две стро-
фи са кулминацията и логическият завършек на мисълта. Това изисква голямо поетическо 
майсторство от анонимния творец.

Други художествени похвати в маането са: обръщения, риторически въпроси, устойчи-
ви епитети, повторения, умалително-гальовни думи. Маанетата се пеят на несложни мело-
дии, обикновено от два тона, повтарящи се във всяко отделно двустишие. Музикалната им 
форма е най-често в двуделния размер 2/4 или в 4/4, с правилен ритъм, доближаващ се до 
танцовия (Покровская, Чернышова, 1981).

Лиричните мотиви на маанетата, паралелизъмът с традиционна символика лирическа 
структура, седемсричковия размер са свидетелства за древната им форма. Основните 
черти на маанетата се доближават до аналогичните на тях форми на други тюркоезични 
народи, специално носители на западно-огузкия езиковия клон (туркменци, азербайджа-
нци, турци, кримските татари, чуваши). С типологичното родство с тюркските четиристи-
шия не се преключва характеристиката на гагаузките четиристишия-маане. Те определено 
излизат от рамките на тюркската поетика, като изпитват дълготрайното влияние на други 
фолклорни аналози от нетюрките, ала съседстващи географско и историческо иноезични 
традиции. Има типологически сходства и с българските припевки. Съществува неоспори-
мо сходство на маанетата с руската частушка, както във функционалната им натовареност, 
така и в четиристиховата им форма, с музикалните заемки от славянския характер в гага-
узките песни.

107 Редиф - думата или группа думи повтарящи се след основната рима в реда като добавление.
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БЕР – Български етимологичен речник
ВЯ- Вопросы языкознания
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ЭЮЛ –Энциклопедия юного литературоведа
ЮД- Южен Диалект ( на гагаузки език)
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AC-  Ана Сöзу
AT-  Атанас Манов
ВМ- Валентин Мошков
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гръц.- гръцки език
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русс.- руски език
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Св.в. - свършен вид
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Бележки на записвача

Смятаме за необходимо тук да дадем някои разяснения за превода на гагаузките маа-
нетата на български език. Преводът на политическа и художественна литература, без по-
езията, се подчинява на определени принципи, от които основният е адекватността. При 
фолклорните текстове, и особенно при поетически форми, затрудненията са по-големи, 
тъй като се налага в рамките, на възможното, да се предаде символиката и на фигурите, 
без които оригиналността на съответната фолклорна творба се превръща в разговорна 
реч. При превода ни се наложи да решаваме следните задачи:

1. Корекция на досегашни преводи.
2. Уточнения на някои значения при превод, даден при изпълнители или събирачи.
3. Уточнения на значения, различни в България и Бесарабия.
4. Превод на причастните и деепричастните форми, например: Havada uзan lelek [Онова 

, което лети във въздуха е щъркел].
Детайлната описателност не подхожда по характера на маането и затова някъде при-

частието е заменено със спрегаем глагол : «летящ щъркел». При други случаи българското 
деепричастие на -ейки се смята за книжна форма, което се налага тя да бъде заменена с 
обстоятелствено пояснение, изразено с наречие или косвенно допълнение : güle-güle git  
[върви върви си по- живо, по-здраво] или düşe-каlка [Като пада и става / С падане и става-
не]. Семантика на някои думи понякога затруднява намиране на точен еквивалент в бъл-
гарски : şeremet [пъргав или опърничав, щур].

5. Символиката или метонимията почти задължително присътства в песните и то в тях-
ната първа и втора строфа текстът задължава преводача да представи фигурата, без да 
упоменава предлог « като», « както», което вече би било тълкуване на фигурата: kara beygir 
ahırda / benim üürem kahırda [ Също като черен кон в обора /Така и скърб е в моето сърце]. 

6. Преводът на имените сказуеми, в които глаголът-връзка по принцип се изпуща, в оп-
ределени случаи предаваме без помоща на глагола «съм», което графически означаваме 
с тире, но когато текстът позволява таково решение, добавяме обикновено форма за 3 л. 
ед.ч. « тя, то, е».

7. Преводът на български представлява проблем и от лексикално гледище : В някои 
случаи « yar» превеждаме и с «любим, любима; мил, мила», понеже оригиналният текст 
не съдържа информация за категория «род». Контекстът или нашето съображение, което 
естественно подлежи на корекция ако евентуално информаторите решат към кого е от-
правенo маането.

8. Употребата на препинателните знаци се обуславя от смисъла на текста и на неговите 
съставки - подчинении изречения в рамките на сложното изречение, вметнати думи, изра-
зи, изречения, най-често представящи фигури и епитети, които при классическия тип маа-
нета изглеждат безпроблемни. Фигурата, представена от първите две строфи, се отделя с 
точка и запетая. В други случаи, обаче, макар и по-рядко, сме сметнали за по-подходящо 
да употребим тире, с което отделяме първата и втората част. Затруднения при употребата 
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  на въпросителни знак имаме в случаите, когато е употребена въпросителната частица - мъ, 
която изразява и действителен въпрос, но така също и риторичен въпрос. Тук искаме да от-
бележим специално, че в досега публикуваните текстовене не съществува единство - като 
се започне от употребата на главни и малки букви и се стигне до препинателните знаци, 
събирачите на гагаузкия фолклор са подхождали по най-различнен начин без да обясняват 
мотивация на своя подход. Така, например, Л. Покровская по принцип, избягва употребата 
на каквито и да е препинателни знаци, освен в края на последната строфа, което затрудня-
ва дори четенето на текста и възпроизвеждането на интонацията му. Другите издатели на 
гагаузкия фолклор си служат с препинателни знаци в рамката на маането, без това обаче 
да е обвързано с някакви правила или обяснения, които биха могли да улеснят изследова-
теля. В конкретния случай ние сме използвали от практиката на събирачи и изследвачи на 
тюркски фолклор като З. Ахметов, М. Хамраев и Е. Боев у които препинателните знаци са 
елементи на практическа и научна транскрипция. 
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