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Unfortunately, they are not.

 – What is the role and the position of the craftsman 
and the ethnographer in our modern society ?

They create cultural values and, in many ways, represent 
the country. Artists in the Ancient World, the Middle Ages 
and the Renaissance had the role of society leaders. Unfortu-
nately, in the newly independent Armenia (just like in other 
post-Soviet countries) artists represent the most vulnerable 
and unprotected layer of the society (just like children and 
elderly people).

 – What is your advice to beginner craftsmen, ethnog-
raphers and all young people?

I would like to encourage everyone to acknowledge, love, 
preserve and value our national culture. If young people do 
not keep and cherish their culture, and if they are influenced 
by fashionable superficial events – in many cases just because 
they are not educated enough to make the necessary asses-
ment of true cultural values, – they will be like falling leaves 
with no roots and no reliable background.

Garik Avetisyan, Armenia

– Съвременните художници и етнографи ценят 
ли се и насърчават ли се от държавата?

– За жалост, не.

– Какво е мястото на занаятчията и етногра-
фа в съвременното общество?

– Занаятчията създава културни ценности и, в из-
вестен смисъл, би трябвало да е лицето на страната.

Исторически, в Античната епоха, Средновеко-
вието и Ренесанса хората на изкуството са били ес-
тествени водачи в общността. За жалост, в полу-
чилата наскоро независимост Армения – както и в 
останалите страни от постсъветското простран-
ство, художниците съставляват най-уязвимата и 
незащитена обществена прослойка (наред с децата 
и старите хора).

– Какъв съвет бихте дали на начинаещите за-
наятчии, етнографи и изобщо на младите хора?

Насърчавам ги да опознават, обичат, опазват и 
ценят националната култура. Ако младите не позна-
ват своята култура и се оставят да бъдат подведе-
ни от модни повърхностни зрелища – между другото, 
обикновено те не са достатъчно образовани, за да раз-
познават стойностните неща, ще бъдат като лист, 
носен от есенния вятър, без корени и без надеждна ос-
нова. Без корени и без устои, такива хора се смесват 
в една безлична маса от невъзпитани самотници, ли-
шени от способност да мислят и творят.

 Гарик Аветисян, Армения 

Амулет срещу уроки, буково дърво, XX в., Ереван, Армения, 
2018 г.

Amulet- against evil eye, beech, XXth century, Yerevan, Armenia, 
2018

Сн.: Хачик Каспарян / Ph.: Gagik Gasparyan

За езика, гостоприемството и други традиции
София Ялпачик, Украйна

About Language, Hospitality and Other Traditions
Sofia Yalpachyk, Ukraine 

Интервю на Валентина Демян, Олександр Буценко, Украйна
Interviewer Valentyna Demian, Oleksandr Butsenko, Ukraine

София Ялпачик – една от старейшините на общ-
ността Караим в град Мелитопол – е превърнала 
опазването и съживяването на местната история 
и култура в цел и смисъл на живота си, продължавай-
ки делото на своя баща, Хелий Ялпачик – един от ос-
нователите на Дружеството на Караимите (направ-
ление в юдаизма – б.пр.) „Джамаат“ и директор на 
Неделното училище на Караимите. Като опитен и 
талантлив педагог с над 30 години професионален 
опит, тя е разработила своя собствена методика за 
преподаване на математика, езика Караим и местна 
история, като е автор на публикациите „21 урока по 
Караим“ (2001, 2004 г.г.), „Кратко етнографско есе за 
Кримските Караими“ (2013 г.), и учебника „Нека звучат 
майчините езици“ (2018 г.).

Първоначално настоящото интервю бе замис-
лено като възможност да поговорим за учебника, но 
в хода на разговора се отклонихме далеч извън очер-
таната тема, включваща представители на общ-
ността на Караимите – Олена Арабаджи и Наталия 
Вислохузова-Атар, така че сега може накратко да се 
опише като размисли за езика, гостоприемството и 
други традиции.

Валентина Демян (В.Д.): Г-жо София, какво озна-
чаваше за Вас работата върху учебника „Нека зву-
чат майчините езици“?

София Ялпачик: За мен това е смисълът на живо-
та ми. Аз продължих делото на баща си, Хелий Ялпачик, 
който познаваше перфектно историята, културата 
и тразициите на народа Караим. Той създаде първия 
езиков учебник за неделните училища на Караимите, 
като допринесе много за предаване на културата и 
езика на моя народ. Като педагог по образование, ре-
ших да подготвя учебник за деца, желаещи да изуча-
ват родния език в неделно училище.

Но аз исках и нещо повече от това: да предам на 
децата не само думите на езика, ами и самата култура 

Sofia Yalpachyk, one of the elders of the Karaite com-
munity of the city of Melitopol, has made the safeguarding 
and renovation of local history and culture the meaning of 
her life continuing the good work of her farther Heliy Yal-
pachyk, one of founders of the Karaite Society Djamaat and 
the head of the Karaite Sunday school. As the experienced 
and talented pedagogue with more than 30-years practice, 
she has developed her own methodology in mathematics, 
Karaite language and local history and published 21 lessons 
of Karaite language (2001, 2004), Brief ethnographic essay 
about Crimean Karaites (2013), the textbook Let’s native lan-
guage sound (2018). 

First, this interview was planned as a talk about the text-
book, but our conversation went out the outlined topic in-
volving representatives of Karaite community, Olena Arabadji 
and Natalia Vislohuzova-Attar, and could be named as con-
siderations about language, hospitality and other traditions.

Valentyna Demian (V.D.): Mrs Sofia, what has the 
work for the textbook Let’s native language sound meant 
for you?

Sofia Yalpachyk: As for me, it is the sense of my life. I 
continue the work initiated by me father, Heliy Yalpachyk 
who knew perfectly history, culture and traditions of Karaite 
nation. He created the first language textbook for Karaite 
Sunday schools and made much for transferring culture 
and language of my nation. As a pedagogue by training, I 
decided to prepare a book for children wishing to study na-
tive language in Sunday school. At the same time, I wanted 
more: to transfer to children not only words but the Karaite 
culture itself. The Sunday school means that only interested 
children come there. That is why we try to do everything in 
the interactive form, children not only learn words but ask 
and retell about our traditions. It’s like a laboratory where 
you can get knowledge about the living culture. 

 
V.D.: In other words, research has become an impor-

tant part of your work? 
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на народа Караим. Неделно училище означава, че там 
ходят само деца със специални интереси. Ето защо 
ние се опитваме да правим всичко в интерактивен 
формат, така че децата не само да научават думи, ами 
и да питат и разказват за нашите традиции. Това е 
нещо като лаборатория, където човек получава зна-
ния за живата култура.

В.Д.: С други думи, научните изследвания са ста-
нали важна част от вашата работа?

С.Я.: Определено. Като член на Караимското дру-
жество „Джамаат“, заедно с Олена Арабаджи, Ната-
лия Вислохузова-Атар и други наши членове, участвах 
в подготовката на елемента „Традицията на пригот-
вяне на ет аяклак (баница с месо). Опитът на Караими-
те от Мелитопол“ за включване в Регионалния списък 
и, впоследствие, в Националния регистър на немате-
риалното културно наследство на Украйна. Често си 
мисля за това и си спомням как беше, какво е останало, 
какво е живо и продължава да се развива. Знаете ли, на-
шата култура на хранене, нашето гостоприемство е 
живата традиция, която се предава от поколение на 
поколение. И макар не всички да ползват майчиния си 
език, те приготвят ястия, опазват определени тра-
диции, и както отбелязах, това е част от живота им, 
от живота на техните семейства.

Караимската кухня винаги е била известна със 
своите специалитети. Домакините се стараят да 
гощават гостите си с вкусни ястия, тъй като това 
се смята, че носи щастие. Затова не е изненада, че в 
близост до етнографския музей се намира това бист-
ро на име „Чир-Чир“, предлагащо автентична Караимска 
национална кухня. Това е мястото, където разговаря-
ме – в това заведение, украсено с мотиви от Караим-
ския фолклор. Моля, обърнете внимание на тази кар-
тина, върху която е написана поговорката „Всичко за 
скъпия гост“. Караимите са пренесли през вековете 
своята национална кухня, заедно с древните си тра-
диции, които ги следват навсякъде. Те винаги са оценя-
вали вкусната храна и са гощавали с нея гостите си. В 
историческата им родина – на Кримския полуостров, 
местното население познава отдавна прочутите Ка-
раимски кюфтета, известни в Литва като кибинаи, 
както и други ястия. Днес знаем повече за кухнята на 
Караимите, отколкото за самия народ като такъв.

В.Д.: Какво е за Вас гостоприемството?
С.Я.: Сложен въпрос. Макар да израснах в трудни 

времена, за мен гостоприемството означава цялото 

S.Y. Absolutely. As a member of Karaite society Djamaat, 
I together with Olena Arabadji, Natalia Vislohuzova-Attar and 
other members took part in preparing Tradition of prepa-
ration of et aiaklak (Karaite patty with meat). Experience of 
Karaites of Melitopol as the ICH element for including into 
the Regional list and, later, into the National Register of ICH 
of Ukraine. I think much and remember how it was, what is 
remained, what is alive and continues developing. You know, 
our food culture, hospitality is the living tradition which trans-
fers from generation to generation. And though not all use 
native language, they prepare meals, safeguard certain tra-
ditions, and as I have noted, it has become a part of their life, 
the life of their families.  

The Karaite cuisine has always been known for its spe-
cialties as one of national features. Karaite hostesses tried 
to regale each guest with tasty meals as it was considered 
bringing happiness. Thus, it’s not strange that a cafй of na-
tional Karaite cuisine Chir-Chir is located close to the ethno-
graphic museum. We are talking here, in this cafй decorated 
with motives of Karaite folklore. Please, look at this picture 
with inscribed proverb “All for a dear guest”. Karaites brought 
through centuries the national cuisine with its ancient tradi-
tions fairly following them. They liked and appreciated deli-
cious food and could treat it. On their historic area, in Crimea, 
local population well knew from long ago the famous Karaite 
patties, known in Lithuania as kibinai, as well as other meals. 
Today, we know more about the national Karaite cuisine than 
about the proper nation.

V.D.: What does hospitality mean for you?
S.Y.: Oh, it’s a complicated question. Although I have 

grown in hard times, the hospitality for me means a large 
family at the table, traditional dishes, good treat. From my 
childhood I remember a rule: refreshments should be always 
ready so that a hostess couldn’t be caught suddenly and could 
regale guests. The refreshments couldn’t be obligatory rich, 
the principal thing is the respect to guests. 

(Representatives of Karaite Society Djamaat, researchers 
of living Karaite culture, Olena Arabadji and Natalia Vislohu-
zova-Attar have joined our conversation). 

Оlena Аrabadji: Mrs Sofia, I remember how my family 
has followed Karaite traditions, how they have baked Karaite 
patties, prepared other dishes. My child memories were: my 
grandmother said: “Just five minutes, and everything would 
be ready”, and it was, really. I can’t understand till now how 
she could do it. After five minutes, chebureks appeared on 
the table, my grandmother said that it was the easiest thing 

голямо семейство, събрано около масата, отрупана с 
традиционни блюда, на една хубава гощавка. От дет-
ството си съм запомнила едно правило: винаги трябва 
да има приготвени лакомства, за да може домакинята 
да не бъде сварена неподготвена, ако внезапно дойдат 
гости, и да има с какво да ги почерпи. Не е задължител-
но храната да е богата, уважението е важно.

(Към разговора ни се присъединяват представи-
телките на Караимското дружество „Джамаат“ – из-
следователките на живата Караимска култура Олена 
Арабаджи и Наталия Вислохузова-Атар.)

Олена Арабаджи: Г-жо София, спомням си как моето 
семейство спазваше Караимските традиции, как печа-
ха Караимски кюфтета, готвеха и други традиционни 
блюда. От детството си съм запомнила как баба ми 
казваше: „До пет минути всичко ще е готово.“ Както 
и ставаше. До ден днешен не разбирам как го правеше. 
След пет минути на масата се появяваха чебуреки, 
баба казваше, че те били най-лесни за приготвяне. Ако 
ли пък й оставехме на разположение половин час, идва-
ха и кюфтетата, а през лятото, към тях се добавяха 
националните блюда с патладжан – селкме и мелбеди. 
Сякаш масата беше застлана с вълшебна покривка. В 
днешния свят е редно първо да се обадиш, преди да 
идеш някому на гости. Баба ми не разбираше това, 
тъй като в Караимската култура е залегнало схваща-
нето, че гостите са винаги добре дошли и трябва да 
си готов да ги нагостиш. А аз съм много щастлива, че 
нашите баби са ни научили на тези неща.

Наталия Вислохузова-Атар: Аз си спомням колко 
сплотени бяхме като семейство! Традиционно се съ-
бирахме всяка неделя за семеен обяд. Разбира се, тога-
ва бяхме малки и не възприемахме всичко правилно. Но 
всички присъствахме и беше голяма радост. На масата 
винаги имаше някакви лакомства. Спомням си едно яс-
тие, което много ми харесваше, казваше се катлама, 
палачинки от тесто за чебуреки, намазани с конфи-
тюр от рози. Никога не съм опитвала по-вкусно нещо.

С.Я.: Да, гостоприемството, приготвянето на 
храната, това най-добре се е запазило от нашата 
култура, ние сме го изживели и можем да го предста-
вяме по право. На моите уроци и майсторски класове 
обяснявам важността на културата на готвене, на 
гостоприемството и, нека да го кажем, на езика, по-
неже ние се научаваме да го говорим правилно, произ-
насяйки названията на ястия, на техните съставки. 
Каня посетителите в нашия музей „Кале“ след оби-

to do. And if we gave her half an hour, then patties appeared, 
and if it was summer, national eggplant dishes, selkme and 
melbedi, were added. It was like a magic tablecloth. In today 
world, we should call first before visiting. My grandmother 
couldn’t understand it, since it’s an integral part of Karaite 
culture that they are glad to guests and are always ready 
to treat them. When guests came to our house my grand-
mother said: “Please, drink a tea, everything will be in a sec-
ond”. And it was. I am very glad that our grandmothers have 
taught us such things. 

Natalia Vislohuzova-Attar: Well, I remember how it was 
friendly, like family things. Traditionally, we gathered each 
Sunday for family dinner. Certainly, we were little then and 
didn’t understand and perceive all properly. Nevertheless, we 
all came, and it was a lot of joy. There were always some deli-
cious things on the table. I remember a dish which I like much, 
it’s called katlama, pancakes from cheburek dough, treat-
ed with rose jam. I never tasted something more delicious. 

S.Y.: Yes, the hospitality, the cooking, that is remained in 
our culture best of all, we have lived with this and can pres-
ent it by right. At my lessons and master classes, I explain 
the importance of cooking culture, hospitality and, say, lan-
guage, because we learn speaking correctly by using names 
of meals, their components. I invite visitors of our Museum 
Kale after excursion to come to our cafй, to touch practical-
ly our culture and taste our meals. Such communication, on 
my opinion, will transfer better all I wanted to tell about our 
history and culture. 

At master classes, I tell often about our celebrations, for 

София Ялпачик на семинара „Езикът като носител на 
нематериалното културно наследство“,  Година на 
автохтонните езици, 2019 г.

Sofia Yalpachyk at the seminar Language as a vehicle of the 
intangible cultural heritage, Year of Indigenous Languages, 2019

Сн. : Валентина Демян / Ph.: Valentyna Demian
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example, such one as kynysh. During a whole day, Karaite 
hostesses are made and the next day are treated with sweet 
poppy patties, called kynysh. Besides, Karaite women pre-
pare pies of puff pastry or yeast dough, with nuts, prunes, 
honey, raisins.  

This informal atmosphere encourages to learn, under-
stand other, become a part of our culture. 

V.D.: Mrs Sofia, you meet often with young people 
visiting the Ethnographic Karaite Center Kale and the 
museum established there. What does your Center do? 

S.Y.: Yes, indeed, I like these meetings, I can tell about 
this experience much, but I think, it’s Olena Arabadji who will 
tell better about our Center. 

О.А.: According to the UNESCO Convention 2003, re-
search is an important part of safeguarding work. Thus, we 
focus our efforts in this direction. One of ICH element we have 
researched, is the intangible cultural heritage of Karaites. The 
result of our common efforts – I mean, Karaite community, 
Karaite Ethnocultural Center Kale, Melitopol National and Cul-
tural Karaite Society Djamaat and other – is the inscription 

колката из музея да се отбият в нашето бистро, за 
да се докоснат на живо до нашата култура и опитат 
нашите блюда. Такова общуване, според мен, ще им 
предаде по-добре всичко, което съм искала да разкажа 
за нашата история и култура.

По време на майсторските класове, аз често раз-
казвам за нашите празнични ястия, например за книш. 
През целия ден Караимските домакини приготвят и на 
следващия ден черпят гостите си с курабийки с маково 
семе, наренечи книш. Освен това жените приготвят 
сладкиши от бутер или квасно тесто с ядки, сушени 
сливи, мед и стафиди. Тази неформална атмосфера на-
сърчава участниците да се учат, да опознават другия, 
да станат част от нашата култура.

В.Д.: Г-жо София, вие често се срещате с млади 
хора, посещаващи Етнокултурния център на Кара-
имите „Кале“ и създадения към него музей. С какво 
се занимава Вашият център?

С.Я.: Да, наистина обичам тези срещи. Мога много 
да ви разправям за моя опит, но мисля, че Олена Ара-
баджи може по-добре да ви разкаже за нашия Център.

О.А.: По силата на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 
г., научните изследвания са важна част от дейност-
та по опазването. Ето защо ние съсредоточаваме 
усилията си в тази посока. Един от елементите на 
нематериалното културно наследство, които сме 
изследвали, е нематериалното културно наследство 
на Караимите. Резултатът от нашите колективни 
усилия – имам предвид, на Караимската общност, на 
Етнокултурния център на Караимите „Кале“, на Кара-
имското дружество „Джамаат“ в Мелитопол и дру-
ги – е вписването на „Традицията на приготвяне на 
ет аяклак (баница с месо). Опитът на Караимите от 
Мелитопол“ в Регионалния и Националния регистри 
на нематериалното културно наследство на Украйна.

 Понастоящем, съвместно с нашите партньори – 
Мелитополския държавен педагогически университет 
„Богдан Хмелницки“, Центъра за развитие „Демокра-
ция чрез култура“, Регионалния методически център 
за култура и изкуство на Запорожието, и с подкрепа-
та на Културния отдел на Градския съвет в Мелито-
пол – ние реализираме много събития, насочени към 
изучаване и популяризиране на нематериалното кул-
турно наследство, и то не само на Караимите. Това 
доказва, съответно, и неотдавнашният семинар по 
езиковите въпроси, на който много лектори разказаха 
за езика като носител на нематериалното културно 
наследство.

Детска илюстрация към книгата „Нека звучат майчините 
езици“, 2019 г.

Children illustration to the textbook Let’s native language sound, 
Melitopol, Ukraine, 2019

Сн. : Валентина Демян / Ph.: Valentyna Demian

С.Я.: Между другото, аз също имах възможност 
да се изкажа на този семинар относно работата ми 
с децата, привлечени като млади изследователи и по-
пуляризатори на нематериалното културно наслед-
ство. С децата изучаваме езика, като се опитваме да 
поставим някоя приказка или легенда в драматизиран 
вид. Това е нещо наистина изумително. За мен беше 
истинско удоволствие, когато децата взеха участие 
в илюстриране на книгата ми „Нека звучат майчини-
те езици“. Всички уроци бяха илюстрирани от чираци 
в художествения кръжок (с ръководител Тетяна Кара-
илива) в Двореца на творческата младеж. Мисля, че е 
нещо положително децата да бъдат ангажирани по 
подобен начин в нашата култура.

Опитвам се да привличам деца за изследователска 
работа, като ги карам най-напред да запитат майките 
и бабите си за нещо интересно в тяхната култура, за 
празненства, традиции и семейни обичаи. Особено ми 
е приятно да чуя, например, че внучката на Елина харес-
ва караимска супа с малки кнедли. Знам със сигурност, 
че това момиченце ще се научи не само да приготвя 
супата, ами ще чуе от баба си за всички съставки, кои-
то се използват за приготвянето й. Всичко опира до 
размера на кнедлите. Трябва да са колкото е възмож-
но по-малки, за да демонстрират майсторството на 
домакинята. Казват, че когато се съберат гости за 
годеж, младоженката трябва да ги нагости със супа, 
в която кнедлите да са с размера на венчалната й хал-
ка. Разбира се, традицията на Караимите не е изцяло 
запазена, но е останала супата с кнедли, изисквания-
та към размера им и народното поверие, като част 
от традицията на приготвяне на храна и гостопри-
емство. Виждате ли, животът е мъдър, запазва само 
онова, което ни е най-важно.

В.Д.: Благодаря Ви много за интервюто.

Интервюто е подготвено от Валентина Демян със 
съдействието на Олександр Буценко

of Tradition of preparation of et aiaklak (Karaite patty with 
meat),Experience of Karaites of Melitopol to Regional and 
National ICH registers of Ukraine. Now, we jointly with our 
partners, Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogi-
cal University, Development Centre “Democracy through 
Culture”, Zaporizhzhia Regional Methodological Center for 
Culture and Arts, with support of Culture Department of 
Melitipol City Council, carry out many events aimed at re-
searching, promoting the intangible cultural heritage, not 
only of Karaites. It proves, respectively, the recent seminar 
dedicated to language issues at which many speakers have 
told about language as the ICH vehicle. 

S.Y.: By the way, I also have the opportunity speaking 
there reporting about my work with children involved as 
young researchers or promoters. We learn with children lan-
guage and try to present a legend or a tale in a dramatized 
form.  It’s, really, fascinating. It was my pleasure that children 
joined me in illustrating my book Let’s native language sound.  
Students in the art club (headed by Tetiana Karailiva) at the 
Palace for creative children and youth illustrated all lessons. 
I think that is a good experience that children have been in-
volved in such way to our culture.  

I try attracting children to research work that they first 
ask their grandmothers, great grandmothers about some-
thing interesting in our culture, about celebrations, traditions, 
family customs. I am so glad hearing, for example, as Olena 
tells me that her granddaughter likes Karaite soup with small 
dumplings. I know exactly that this girl will not only train to 
prepare this dish but will learn from her grandmother about 
all ingredients. We have a story followed till now by all host-
esses in preparing this soup. It deals with a size of dumplings. 
They should be as small as possible demonstrating the art of 
a scullery maid.  It is said, that a bride should regale guests 
coming at engagement with Karaite soup with dumplings 
the size of her wedding ring. Of course, the tradition has not 
been kept as a whole, but Karaite soup with dumplings, their 
size and a legend which have become a part of welcome and 
cooking tradition, have remained. You see, the life is wiser, it 
preserves what is actually important for us.  

V.D.: Dear Mrs Sofia, thank you very much for the in-
terview and for all your activities. 

Prepared by Valentyna Demian with support by Olek-
sandr Butsenko


