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 Обичаят Джамал дълги години е във фокуса на интереса на редица 
етнографи, които са работили през годините в Регионален исторически музей – 
Ловеч. Първите постъпили материали са от 60-те години на ХХ в. и благодарение 
на натрупването им е възможно да се прави сравнение и лесно да се откриват 
нововъведенията в обреда – плод на колективното творчество на Джамалската 
група. В миналото стремежът е да се запази традицията. Подобно на коледарските 
дружини, Джамалите година след година повтарят съвсем точно наричания 
и сцени, от еднакви ритуални лица се възпроизвеждат еднакви действия, 
използват се едни и същи костюми. Всичко това се прави с цел осигуряване на 
плодородие и благополучие през следващата стопанска година. Днес обаче /от 
около 2000 г., когато започнах своите наблюдения/ промяната от колективно 
/фолклорно/ към индивидуално /модерно/ съзнание налага своя отпечатък 
– съвременните изпълнители на обичая се стремят да го разнообразят, да го 
направят запомнящ се и актуален, на моменти дори злободневен. Затова и 
настъпват регистрираните през последните години промени, предмет и на 
настоящата разработка. Не бива да се забравя и силното влияние на средствата 
за масова информация – преса, радио, телевизия, напоследък и интернет. 
Всички те влияят на темите, които занимават Джамалската група, дават идеи 
за нещо ново и различно в изпълнението. Разширява се кръгозорът извън 
пределите на селището и темите, които занимават групата, също се увеличават 
и добиват глобални измерения. Освен това този обичай се изпълнява в жива 
среда, той е чакан от всички в селищата, в които съществува, т.е. като всеки 
жив организъм търпи промени и се развива – нещо, което е било невъзможно 
в предишни години.
 Традиционно обичаят Джамал е маскарадна игра, изпълнявана само от 
мъже в края на Мръсните дни. В Ловешко се среща в равнинните села, като 
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музеят притежава материали от 12 селища.  Днес обичаят от години устойчиво 
съществува в Александрово, Лисец и Славяни. Доскоро се провеждаше и в 
с. Йоглав, като според мен там най-слабо беше повлиян от съвременността, 
но от две години не се провежда – просто участниците по икономически 
причини са напуснали селото. За промените в традицията допринася и 
фактът, че за известно време Джамалът е бил забраняван като неподходящ за 
социалистическата обредност и затова има прекъсване в изпълнението му. 
Естествено е след такова прекъсване възстановяването на традициите да е 
трудно, спомените на възрастните хора, по чийто разказ това става, да са на 
моменти неясни, причинно-следствените връзки между точното изпълнение на 
обичая и очакваното впоследствие плодородие – все по-разрушени и все по-
необясними. Затова и постепенно обичаят се превръща във „веселба, джомбиш”, 
който обаче се изпълнява за здраве и плодородие. 
      Джамалите тръгват в нощта между Йордановден и Ивановден. Това е свързано 
с вярата, че идват от „далече, от долната земя”, за да донесат вестта за  берекет 
през новата стопанска година. Днес обаче това е променено. Групата във 
всички селища обикаля по светло и поради малкото къщи, в които влиза, често 
приключва играта си за един ден. По отношение на датата също има варианти. 
Понякога е важна не толкова датата, колкото удобството и ако Йордановден се 
пада през работната седмица, се определя друга близка дата – в Йоглав през 
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2009 г. това е Антоновден,  17 януари. Причината е проста и продиктувана от 
практичността – участниците в групата са млади мъже, повечето работещи в 
Ловеч , за които е невъзможно да отсъстват на точната дата. В Александрово и 
Славяни обаче се обикаля на Йордановден и Ивановден и то по стар стил – 20 и 21 
януари. В миналото групите влизат наред, дори се е считало, че е задължително 
Джамалът да играе за здраве във всяка къща. Съвремието обаче и тук налага 
промени – обикновено се прави обява по радиоточката, последвана от 
предварителна заявка кои къщи ще посрещнат групата.  
      Вече стана дума, че Джамалът е маскарадна мъжка игра, но това ограничение 
се спазва единствено в Йоглав, във всички други случаи участват и жени, често 
дори и в ключови роли. В това отношение значение има, че често групата се 
състои от самодейците на читалището, сред които няма ограничение по пол. 
Липсват и специални изисквания към възрастта, социалното или семейно 
положение на изпълняващите различните роли, каквито условности са 
съществували в миналото. В Александрово през 2012 г. една от групите е от 
малки ученици – 10 - 11 годишни деца, а вместо пари те получават шоколадови 
бонбони, с които черпят всички на селския площад. Независимо от промените 
обаче, все пак се запазват повечето устойчиви моменти и обредни лица, както 
и смесването на полови белези – женските роли се изпълняват от мъже, а 
мъжките – от жени, макар и не във всички случаи.  Непроменено също остава, 



че при почти всички обредни лица налице са гротеската, преувеличаването 
на физически белези, обличането на изпокъсани дрехи, прекаленият грим и 
насаждените лица, които всъщност са маска. Типичен пример в тази посока 
са „булката” и „циганката” на групата в Славяни – изключително снажни млади 
мъже с огромни „бюстове” и силно начервени лица. Групата се придружава от 
селските музиканти, като в миналото се споменават тъпан и гайда, а днес това 
са вече модерните кларнети и акордеони. Всъщност в селищата от региона 
все по-трудно се намират музиканти и тук роля също играе практичността – 
инструментите се определят не толкова от традицията, колкото от наличността 
им в даденото селище.
      Костюмите дават огромно поле за изява и затова при тях има най-много 
промени. В това отношение безспорно най-много нововъведения има сред 
Джамалите в Александрово. Това е обяснимо предвид факта, че там и днес 
групите са повече от една – от три през 2005 г. до цели седем през 2012 г., т.е. 
всички те са в условията на огромна конкуренция, а повечето участници в обреда 
са роми. Селището е дало множество работници в страните от Западна Европа 
и това дава достъп например до голямо разнообразие от силиконови маски, 
предназначени иначе за празника Хелуин. Пак тук се появяват и нетипичните 
за традицията „медицински сестри” с роля, която до известна степен дублира 
тази на „доктора”. Впрочем именно при маскирането на  „медицинските сестри” 
и „доктора” в Александрово сме свидетели на различни решения – перуки, 
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дрехи с шарки на диви животни, че дори и шутовска шапка. Едва ли участниците 
осъзнават това като връзка между техния Джамал и карнавалите на Западна 
Европа, вероятно става дума по-скоро за стремеж към повече цветове и 
отличаване от останалите групи. Пак в Александрово през 2005 г. е регистрирано 
използването на противогази наред с традиционните маски. В същото село 
изпълняваната музика само в един случай е обичайното Пайдушко хоро, при 
всички други на преден план е по-екзотичният и харесван от участниците 
кючек. Този факт отново илюстрира един вариант от развитието на обичая, при 
който има изместване на центъра от традицията към изпълняването на обичая 
като вид забавление с все по-неясно за участниците предназначение. През 
2014 г. опитът на Читалището в с. Александрово да пресече нововъведенията 
предизвика отказа на част от групите да се включат в изпълнението на обичая. 

      Промени при костюмите съществуват и в другите селища, макар и при по-
голям стремеж към запазване на традицията. В Славяни например през 2012 
г. животното от зебло е заменено с ушито от плат. В маскирането пък основна 
роля играят нахлузени на главата чорапогащи и отново перуки. В Йоглав 
„докторът” заменя кратунките от 1980 г. и през 2005 г. лекува вече със  „Супрадин”. 
В Александрово през същата 2005 г. на въоръжение са „Гроздомицин” и 
„Уискимицин”.
      Модерни и почти злободневни нотки придобиват и част от наричанията. 
В Славяни например познаването на навиците и стремежите на домакините 



9

спомага в наричанията да има огромна доза индивидуалност.  В Александрово 
през 2005 г. след падането на „манчето” и при притичването на две „сестри” 
„докторът” произнася монолог: „Тази сестра съм я освободил от Либия, за 
да дойде да лекува манчето. Ако то не може да се лекува, да го заколим, за да 
пратим малко месо на нашите войници в Кербала!”.  „Причината” за заколването 
е липсата на определена марка шпеков салам, чиято реклама по това време е 
особено актуална. През 2009 г. Джамалска група на Йоглав пък пожелава пред 
кметството на селото повече евро от Европейския съюз за благоустрояване на 
селото. Всичко това е на фона на традиционни наричания и е посрещнато с 
искрено веселие от събралите се наоколо съселяни. В този смисъл Джамалската 
група спокойно може да се сравни с изключително чувствителна театрална 
трупа, която променя „представлението” си в движение, за да получи пряката 
благосклонност на своята публика.
      Изложеното дотук налага няколко извода. Най-важен сред тях е този, 
че обичаят е загубил част от магическите си функции и придобива нови 
и непознати до момента елементи. Често се спори дали и до каква степен е 
редно всеки един обичай или традиция да търпят промени. Очевидно е, че 
такива промени не могат да бъдат спрени, нито е по силите на специалистите 
да влияят на естественото развитие на всяка традиция. Това не е и необходимо. 
По своята същност Джамалът е вид народен театър, който днес пряко зависи 
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от одобрението на публиката. Естествено е да отразява тежненията и мечтите 
за по-добро на цялата общност. Това не го прави по-незначителен или по-
малко необходим. Напротив, очевидно е, че става дума за жив и действащ 
обичай, който търпи своето развитие. Част от промените наистина изглеждат 
доста встрани от традицията и може би неуместни, но всъщност показват 
народопсихологията ни, отразяват актуалното за момента разбиране за 
благополучие на участниците – част от колективната мисъл в нашия свят от 
индивидуалисти. А нали точно това е днес фолклорът…


