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Обредно-празничният календар на българите мюсюлмани в Тетевенския 

Балкан (селата Глогово, Градешница, Галата, Бабинци и част от Кирчево) се 
отличава със специфични черти, които се дължат на наслагването и смесването 
на различни времеви и културни пластове – предхристиянски, християнски, 
мюсюлмански. Днес част от календарната обредност не е действаща и 
присъства само в спомените на информаторите, докато сватбата като дял от 
семейната обредност е все още жив ритуал, макар и непрекъснато променящ се. 

Направен e опит за реконструкция на сватбата на тази общност с цел 
изясняване на обредния контекст, в който са съществували или съществуват 
днес конкретните музикални образци – песенни или инструментални. Текстът 
няма претенции за изчерпателност – засегнати са най-вече онези моменти от 
сватбения ритуал, в които е присъствал музикалният компонент. Някои от 
обредните моменти са функционирали в този вид до 30-40-те години на ХХ в. 
(по наративи) и музикалните примери, които се разглеждат, са “извадени” от 
спомените на информаторите, други са част от действащата практика днес и са 
наблюдавани от автора. Паралелите със сватбената музика на християните от 
съседните селища, както и от Северозападна България, доказват единството на 
сватбената обредност в региона, както и на нивото на севернобългарския 
музикален диалект. Опорна точка в този текст е, макар и непълното, но все пак 
от голяма важност, документиране, направено от Л. Милетич в края на ХIХ в. 

* * * 
Сватбата в селата на българите мюсюлмани започва с годеж, който се 

обявява не по-късно от година преди сватбата. Състои се „сговор” между 
родителите на бъдещите младоженци и ритуално „плащане”, т. е. „купуване” на 
булката. За това споменава и Л. Милетич през 1899 г.: „Дава се бабá-акъ – колко 
иска бащата за момичето (50-500 гроша). (...) Имало и главен годеж – „хаджи 
годеж”. (...) Пазарят се за „ник’аф” – до хилядо гроша. (...) Ако я остави, не ще я 
демек – даде й парите. На вулата ще се подпише” (Милетич 1899: 77-78). За 
плащането на бащиното право „буба хакъ“ споменава и Р. Иванова в 
монографичното си изследване за българската сватба (Иванова 1984: 23). То 
присъства и в турската сватба (наблюденията са от Разградско) като „баба хакъ” 
(baba hakki) – парите, които момъкът трябва да даде на моминия баща и които 
се използват за приготвянето на чеиза (Василева 1969: 163). При положителен 
отговор в Тетевенско се гърми с пушка и се е прави трапеза. Гостите са 
дарявани – „наш обичай – на жените – учкуре2, чорапе, на мъжете – риза, 

                                                        
1 Стар и по-кратък вариант на този текст е публикуван под заглавие „Музиката в 

сватбения обред на българите мюсюлмани от Тетевенско“ в сп. Български фолклор, 2003, кн. 2-
3, 147-164. 

2 Цитатите в текста са оформени графично чрез отбелязване на ударените гласни чрез 
Bold (почерняне), а не чрез ударения. „Учкур“ (ючкур) е колан от платно, чиито краища са 
тъкани с определена шарка и обиколени с малки пумпали, наречени „тарантулки“. Този колан е 
задължителна част от традиционното женско облекло на българките мюсюлманки в Тетевенско 
– с него се придържат шалварите, а шарените краища се връзват отзад, така че да се виждат. 
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кръпа, пак чорапе.”3 Момата целува ръка на всички гости и „те й дават пари, 
кой какво обича”4. За изпълняване на годежарски песни Л. Милетич не 
съобщава, но местните хора и днес не си спомнят музика, свързана с този 
момент от предсватбената обредност. Това обаче не е типично само за 
българите мюсюлмани – при християните в региона също не се открива 
информация за музика на годеж. Това вероятно е свързано с по-генералното 
териториално разпространение на годежарските песни в България, които според 
Н. Кауфман са типични за Югоизточна и Североизточна България, а в 
Югозападна и Северозападна се срещат твърде рядко (Кауфман 1976: 28). 
Изследването на Тетевенския край, който в музикалнофолклорно диалектно 
отношение принадлежи към Северозападна България, потвърждава тази теза на 
автора. 

От друга страна, както Н. Кауфман отбелязва, песните на годеж имат по-
общ характер. „Мелодически са близки до трапезни или седенкарски песни” 
(Кауфман 1976: 28) и поради това може да се допусне своеобразно 
„претопяване“ на този тип песни например в седенкарския репертоар на 
българите мюсюлмани. Възможно е някои от песните, изпълнявали се като 
седенкарски (а днес изпълнявани „по всяко време“), да са били годежарски, но 
поради отпадането им от годежа и изгубването на ритуалния им характер, да не 
се помнят като такива. Това в голяма степен може да се дължи и на липсата на 
ярък и отличителен мелодико-ритмически облик. 

Преди сватбата кумът заедно с инструментална група (назовавана 
„музика“ като нарицателно) кани цялото село – „калесва от къща на къща”. 
Тази група е наемана за случая и по-често не е местна (напр. от съседното село 
Български Извор). Милетич споменава, че „калесвали“ и „българе”” (Милетич 
1899: 78). При поканата във всеки дом инструменталната група изпълнява 
мелодия и така ритуалното канене продължава целия ден. „Свират една свирня, 
човека им фръли нещо бакшиш и каже: Айде, изсвирете ми сеа па таа свирка, 
която той си пожелае – музиката му я изсвирва, разиграе съ.”5 Допустимо е 
пожелаваната инструментална мелодия да е с песенен произход, т. е. 
инструментална интерпретация на местна песен, тъй като поканеният я 
пожелава. Това предполага нейното познаване, ако тя е част от местния песенен 
репертоар и по-конкретно от песните „на игра”. 

Интересно е обаче, че това, което инструменталистите по-често 
изпълняват, са мелодии от инструментално-танцов тип. Като тематично-
интонационно съдържание те са по-универсални – научени са от радиото, 
слушани са от други сватби и пр. В типа формообразуване рефлектира 
органичната взаимосвързаност с танца – те са „на игръ”. Структурирането на 
музикалния материал в този тип инструментални мелодии се основава на 
верижно-коленен принцип на развитие. След излагането на началното 
построение следва рефрен с развиващ характер, който може да е последван от 
други също така развиващи рефрени (терминът „рефрен” е по Кауфман 1980: 
193-194). Както отбелязва Юсфин, „универсален принцип на народното 
музициране се състои в органичното съчетаване на устойчиви и изменящи се 
компоненти на цялостната структура, породено от равновесието между 
                                                        

3 Алима Сиракова, р. 1934 г. в с. Галата, обр. 7 кл, Архив на Асоциация за 
антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”; с. Галата, февруари 1996 г., зап. С. Генова 

4 Алима Сиракова; с. Галата, февруари 1996 г., зап. С. Генова 
5 Митко Павлов, р. 1933 г. в с. Галата, обр. основно, кавалджия; с. Галата, март 1999 г., 

зап. В. Тончева 
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стабилното – централна идея и мобилното – нейното конкретно въплъщение от 
изпълнителите, явяващи се, като правило, сътворци на произведенията на 
народната музика” (Юсфин 1971: 151). Много често в този вид мелодии 
съпоставянето на стабилното (изходното построение) и мобилното (развиващия 
рефрен) се провежда еднократно, след което се реализира повторяемост, 
имитираща песенната куплетност. Такава е структурата и на някои мелодии с 
конкретен песенен произход, където се редуват песенният куплет и рефрен с 
инструментален характер. Уподобявайки тази структура в инструменталните 
мелодии от разглеждания тип се реализират същите принципи на 
формообразуване, но с неконкретен тематичен материал. Такова влияние на 
мелодиите с песенен произход върху тези с непесенен е възможно, ако 
допуснем, че в този момент от сватбата са се изпълнявали мелодии и от единия, 
и от другия тип и те са съществували паралелно. Все пак по-възможно изглежда 
да са се изпълнявали мелодии, несвързани с местната песен. Това е така поради 
характера на инструменталната група, в чийто репертоар са. 

Налице е съществена разлика между местната инструментална група 
(байлама, тъпан, кавал или гайда) и сватбарската група, наета за случая (в която 
често присъстват акордеон, кларинет, синтезатор и др.). Репертоарът на първата 
е свързан с местния песенен интонационен речник (често интерпретира местни 
песенни образци, по-рядко друг тип мелодии), а втората изпълнява по-
универсална, понякога „сватбарски” тип инструментална музика. 
Функционалната разлика между тях се състои и в това, че местната група е 
съставена от инструменталисти – българи мюсюлмани и съществува в рамките 
на музикалнофолклорна система на общността, тя много рядко напуска тези 
граници. Докато сватбарската група идва отвън, тя е чужда като 
инструментариум, но е чужда и „интонационно” на местния музикален и 
изпълнителски стил. Така направеното разграничение в известен смисъл е 
условно, тъй като и местната група изпълнява инструментална музика с 
неместен произход, а често сватбарските музиканти от съседните села познават 
част от песенния репертоар на българите мюсюлмани. И все пак, основните 
характеристика на двата различни типа инструментални формации се оказват 
определящи за музикалните белези на изпълняваните от тях мелодии и най-вече 
за ролята им в обредно-празничния контекст в разглежданите села. 

В деня преди сватбата в дома на булката се прави „писането” й от 
специална жена – „писачка”. Освен черната къна, с която се „буйдосва” косата и 
веждите на булката, с къна се рисуват и ръцете й, а лицето й се украсява с 
лоторки (пулета), които се „налепят” в точно определена форма (Вж. 
Карамихова 1993). Тази традиция у българите мюсюлмани е устойчива до края 
на 80-те години на ХХ в., от когато „писането” вече не се прави. В края на ХIХ 
в. Л. Милетич съобщава за тази ритуална практика: „Въф вторник я исписват 
булката със фарак и с пулове – по образа я исписват. Веждите ги исписват с 
черно от шикалка” (Милетич 1899: 77). 

Както споменава и Е. Иванова за българите мюсюлмани от с. Церово, 
Благоевградско, в миналото сватбата е започвала от понеделник вечерта със 
слагането на „боя” на косата и къна на ръцете. Според авторката, 
приобщаването на останалите жени от селото към сватбения обред се изразява в 
къносването им, като за различните възрастови и социални групи цветът на 
къната е различен – за омъжените жени например цветът е черен (Иванова 2009: 
155). 
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Черният цвят, с който се къносва косата на булката в Тетевенско, има 
социализиращо значение – той е знак за промяната в социалния статус на 
момата в омъжена жена (за момите отличителният цвят е червеният): „И 
булката – трябва кънъта (...) и веднага съ черни, кусътъ й трябва да бъде 
черна, щом та годът да са ожениш, ти трябва да си почернена, не можеш да 
стоиш с такава коса, да кажем, твойта си косъ естествена, не можеш да 
седиш със нея, трябва да тъ почернат, да съ отличава, че си булка. (...) Защото 
може някой да тъ загледа и шъ тъ открадне...”6 Вероятно може да се направи 
паралел между забраждането на жените християнки (Иванова 1984: 76) и 
къносването в черно на мюсюлманките в Тетевенско като различни проявления 
на социалното положение на омъжената жена. По този повод Цв. Георгиева 
пише: „Тази черна коса тя трябва да поддържа до края на живота си (...), 
черният цвят показва, че жената е невеста, но заедно с това той я пази от чужди 
очи, ако реши да „съгреши”, т.е. да изневери на мъжа си” (Георгиева 1993: 155). 

Освен къносването на косите, вечерта преди сватбата се прави къносване 
и на ръцете на булката с „турскъ кънъ, донасват я и от Турция”7, като тя 
преспива с тази къна „за да хване” по-добре: „Само че ги връзваме ръцете и 
така седим и така ги замотаем, защото ние не ги мием веднага, ами лягам и 
спъ със тях. Чак утре. Цяла нощ спиш със такива къносани ръце, така 
овръзани.”8 Къносват се ръцете и на всички присъстващи жени – М. 
Карамихова споменава, че това се прави в случаи на по-богати семейства, които 
са имали възможност да купуват повече къна (Карамихова 1993: 150). При 
турското население в България „къна гиджеси” – нощ на къносването – поставя 
началото на същинската сватба. 

Във вечерта на къносването се прави и „плетенето” на булката. И. 
Кюркчиева отбелязва, че в миналото и младите момичета, и женените жени от 
изследваната общност, носят косата си сплетена „на плетушки” – тънки дълги 
плитчици, от седем до дванадесет на брой, които се спускат до кръста. До 60-те 
години на ХХ в. при подготвянето на булката за сватбата косата й е била 
оформяна на „рязани пашкули“ – разплита се по една плитка от двете страни на 
лицето, косата се отрязва до ушите и се слага зад ухото спусната (Кюркчиева 
2004: 90). Българите мюсюлмани от Тетевенско не са запазили песни, с които се 
е съпровождало къносването и оформянето на косата на булката, но това е 
важен обреден момент и може да се допусне, че във вечерта преди сватбата е 
звучала обредна музика (както е в други краища на страната, вж. Кауфман 1976: 
42-45). По-възрастните информатори съобщават за инструментална музика, 
съпровождала действието: „Додето турят на булката кънътъ, музиката свири 
„на кънъ”9, но такава музика днес е трудно да бъде възстановена. 

Самото „писане” на булката се извършва в сватбения ден, но специалната 
жена „писачка”10 подготвя лицето на булката още от предната вечер (т. нар. 
„акдосване”) – „вечерта преди сватбата лицето на булката трябва да се 
                                                        

6 Аделина Пехлинаво (Рабиша Пехливанова – Рабето); с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. 
Тончева 

7 Ана Адемова, р. 1936 г. в с. Галата, обр. основно, земеделие (писачка на булки) ; с. 
Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева. 

8 Аделина Пехливанова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
9 Алима Сиракова; с. Галата, февруари 1996 г., зап. И. Филипова 
10„Писачката” при българите мюсюлмани от с. Церово, Благоевградско се нарича 

„телярка” и нейната роля е особено важна – тя стои през цялото време до булката, за „да я пази, 
да не напраи некой магия”, а след самото „тельосване” се играе хоро, водено от телярката 
(Иванова 2009: 155-156). 
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подготви, като се почисти със специално приготвена за целта смес (акдъ) от 
белтък, разбит на пяна, и захар. След като изстине и се сгъсти („да стане като 
маджун”), сместа се стяга и залепва на лицето. После втвърдената 
консистенция се отделя от бузите, челото и брадата. Лицето се измива със 
солена вода...” (Кюркчиева 2004: 88). В рамките на селската общност писачките 
са известни, т.е. това са определени жени, които притежават знанието и могат да 
практикуват „писането”. Това е умение, което се предава от майка на дъщеря, 
но е възможно и някоя жена да се научи от практиката. В с. Галата например 
„писачките” са от Галатския и Шутевския род (Кюркчиева 2004: 88). В деня на 
сватбата почистенето лице на булката се намазва с крем, а върху него се поставя 
пудра, след което върху тази „основа” се „лепи” „пулетата” (лоторки, пайети). 
След изписването на лицето се поставят кърпите („тури”) и украсата на главата: 
„Като сяка една булка – гътам я на кревата, мажа я с крем най-напред, после 
я пуам с пудра, тя мижи, одуувам е и й права фигурките и лепа лоторки, та и 
права цветенца. Я напиша, после я нагласа тука, тура й тука тел, сичко... 
Права я на булка.” Бялата „основа”, която се постига с крем е важна, тъй като 
„иначе не е убаво писането като не е бяло” 11. 

В миналото поради липса на лоторки, за „писането” са употребявани 
подръчни средства: „Варак съм резала да ги пиша, от шоколад...”12 И М. 
Карамихова, и И. Кюркчиева отбелязват, че залепянето на пайетите става с 
жълтък на яйце (по разкази на техни информатори), но в практическото 
„писане” на булка, което документирах през 2007 г., „писачката” А. Адемова 
използва белтък на яйце: „На яйце с белъка и малко захар в него, та да не 
падат”13. Заедно с лепенето на пайети (което започва от челото) се съединяват 
веждите с черен молив, тъй като „сключените вежди” се възприемат като по-
красиви, но те имат и апотропейно значение. На бузите се очертават два кръга с 
червило, около които се оформят фигурите с пайети, последна се „рисува” 
брадата (Вж и Кюркчиева 2004: 88). Както се оказа, съществува повече от един 
модел за „писането” на булката, тъй като самият сватбен ритуал е протичал в 
два поредни дни (сватбата първият ден се е правела у родителите на момичето, а 
вторият – у родителите на момчето) – така „писането” не се е повтаряло: „На 
първия ден ги пиша на “перо”, на втория ден ги пиша на “колелета”.”14 И в 
двете вечери булката сваля пайетите, но по-важна е втората вечер, в която за 
първата брачна нощ тя влиза при своя съпруг с „чисто, познато лице” 
(Карамихова 1993: 151). Според традиционните представи „отлепването” на 
„пулетата” е добре да стане над печката: „Пулетата като се отлепват – над 
печката, да имаш много деца. Мене мъ накара мойта свекърва да съ наведа над 
печката, да ми пада пулетата, да имам деца...”15 Смисълът, с който се 
натоварва действието, е насочен към пожеланията за възпроизвеждане на рода и 
благополучие. 

Задължителен елемент в сватбените атрибути на булката в Тетевенско е 
огледалото като обреден предмет – то е „прещилено” с липа и е покрито с бяла 
„ваалъ” (кърпа). Булката го носи със себе си през целия сватбен ден. М. 
Елчинова споменава, че в Северозападна България младоженците се гледат в 

                                                        
11 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
12 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева. 
13 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева. 
14 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева. 
15 Ема Симеонова (Емина Усинова), р. 1947 г., обр. основно; с. Галата, ноември 2007 г., 

зап. В. Тончева. 
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огледало, за да бъдат винаги заедно, а също и че минават по бяло платно, което 
авторката разглежда като символ на водата (Елчинова 1989: 119). Р. Иванова 
също споменава за бяло платно при влизане на невестата в новия й дом 
(Иванова 1984: 118). 

И. Кюркчиева достига до важни заключение, свързани със значението на 
„писането” в сватбената обредност при българите мюсюлмани от Тетевенско. 
Чрез тази своеобразна „маска” лицето на булката губи индивидуалния си облик, 
скрива се възрастта и пола й, за да се осигури успешното преминаване на 
преходното състояние, каквото е сватбата (Кюркчиева 2004: 89). Според 
авторката младоженката придобива привидно страшен вид и е невъзможно да 
бъде разпозната16. Тя става невидима за околния свят. Вероятно това е 
причината за изместване на истинското було от функцията му да прикрива 
лицето. Подобно е значението и на червените недоушити шалвари, метнати през 
раменете на булката (Кюркчиева 2004: 89) (в с. Галата този плат се нарича 
„дувак” и може да е и в друг цвят). Парчето червен плат от своя страна го 
доближава до първоначалните функции на було, наричано и покривало17. М. 
Карамихова също забелязва, че „атрактивната маска „покрива” лицето до степен 
булото да е ненужно” – по-възрастните хора нямат спомен „писаните” булки 
някога да са били забулвани (Карамихова 1993: 151). 

И още един възможен аспект – сватбата като обред на преход 
представлява символично умиране (т. е. попадане в отвъдното) и раждане на 
човека в новото му социално състояние. Вероятно практиката за „писане” на 
булки сред българите мюсюлмани има връзка с архаичната представа за 
временното им попадане в света на мъртвите. В този смисъл трябва да се 
спомене и забраната булката да говори и да се храни: „И цял ден като та 
напише писачката – без да ядеш хляб, без да пиеш вода... вечертъ съ отлепваш, 
вечертъ ядеш хляб. На втория ден пак така, написаха мъ без да ям троичка 
ляб...”18 За този аспект от обредното поведение на булката сведения се откриват 
още у Л. Милетич: „Булката говее доде не мине свадбата. Цял ден не еде – а 
вечер само еде. Щом се свърши свадбата – и тя приказва...” (Милетич 1899: 77). 
Във фолклорните представи опитът да се обясни това „говеене” (докато все още 
е имало „писани” булки) се отдава на практически съображения – съществувала 
е реална опасност да „падне” украсата от лицето на булката. Но в обяснението, 
дадено на прагматично равнище, вероятно се крие остатъчност от ритуално 
мълчание и гладуване, осигуряващо благополучен край на социалния преход. 

В съществуващата литература за „писаната” булка от Тетевенско се 
споменава и обредното лице „кумица” (кумичка) (вж. Кюркчиева 2004), която 
също е „писана” по лицето (с вариант само по челото, вж. Карамихова 1993: 
151). По информация от с. Галата в близкото минало през целия сватбен ден 
булката е съпровождана от „кумица”, за каквато се е избирало роднинско 
момиче. То се явява своеобразен “дубльор” на невестата и има почти всички 
нейни атрибути (и поради „изписването” по лицето като булката). Кумицата е 
ритуално чиста (тя е момиче) и е къносана в червен цвят. Като сходен обреден 

                                                        
16 Това твърдение би могло да се разглежда само в теоретичен план, тъй като 

практически за българките мюсюлманки от Тетевенско това „писане” на лицето на булката я 
прави особено красива в нейния сватбен ден. Тълкуването на „писането” като прикриваща маска 
не означава непременно, че тя е страшна. 

17 Авторката отбелязва, че червеният цвят на покривалото може да бъде тълкуван и като 
тюркски елемент. 

18 Ема Симеонова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева. 
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персонаж в Северозападна България може да се разглежда Ладата (Вж. 
Елчинова 1989: 114). 

Означаването на прехода чрез „писането” на булката се потвърждава и от 
реализирането на тази практика в погребалната обредност при починало младо 
(неомъжено) момиче: „Като умреш, ако не си писана, веднага та буйдосват, 
прават та черна, турат ти вежди сключени като са турваа на сватба. Да я 
изпратат написана.”19, както и при починала млада омъжена (но „неписана”) 
жена: „И дето е женена, па не е писана, пак ги пишеме20, ако умре млада, 
пишат ги...”21 И. Кюркчиева интерпретира тази практика като запазен спомен 
за архаичния обичай „смърт = сватба” – погребването като булка на младо 
момиче или жена е защото иначе „не може да влезе в онзи свят” (Кюркчиева 
2004: 114). Друга причина, според местните хора, е и предпазната функция, 
която играят пайетите („пулетата“), както и „турите” (цветните кърпи „бариши”, 
поставени на челото) на онзи свят, когато жената бива съдена: „На онзи свят 
булката писана и тука, дето й връзваме турите, като я наведът да й горат, 
има плочка там и като е грешна да й изгори челото, ама пулетата и турътъ 
опират и не моо да изгори...”22 И. Кюркчиева споменава, че според 
информаторите „жената е по-греовита” и това я поставя в различно положение 
не само на този, но и на другия свят, когато ще трябва да отговаря за делата си, 
т.е. строгото разделение между половете в ислямската религия се запазва и след 
смъртта (Кюркчиева 2004: 115). Съществува схващане в исляма, че жените 
нямат душа и затова в задгробния живот няма място за тях (разграничението 
между мъжете и жените е залегнало в Корана). Авторката привежда литература, 
от която става ясно, че осъществяването на символична сватба на погребението 
на неомъжено момиче или неженен младеж е твърде стар обичай, регистриран 
не само сред българите и притежаващ своите балкански и международни 
специфики (Вж Кюркчиева 2004: 115 и пос. там литература). У християните в 
Тетевенско и в други краища на страната практиката е сходна – погребението на 
млад човек включва някои основни сватбени елементи (Вж. Иванова 1984: 165). 

От началото на 70-те години датира постепенното отмиране на 
традицията за „писане на булки”. Първата булка с бяла рокля в с. Галата е 
местната акушерка, чиято сватба е през 1975 г. Все по-честата употреба на 
белите сватбени рокли датира от 15-20 години насам, става масова след 1985-
1986 г., когато местното женско население е принудено насила от властите да не 
използва шалварите като основно всекидневно и празнично облекло. От тогава 
не се правят и „писани булки“ (Кюркчиева 2004: 90). През 1989 г. след близо 15-
годишно прекъсване отново е направена „писана” булка, за която разказва М. 
Карамихова, а след това са „писани” още 3 булки (Карамихова 1993: 151-152). 
„Писачката” баба Авизенка, която е основният събеседник на М. Карамихова, 
вече не е сред живите. Единствената жена в с. Галата, която знае да „пише”, в 
момента е Ана Адемова: „То имаше и други писачки, ама те измряя. Останах 
само азе, то ми съ свърши па писането”23 Нейната роля на „писачка” датира от 
почти 50 години, но след онези 3 булки още 15-16 години в селото не е правена 

                                                        
19 Джена Помакова, р. 1915 г. в с. Галата – починала 2005 г., обр. 1 кл. (3 месеца); с. 

Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева. 
20 Според И. Кюркчиева разликата е в това, че се „пише” само на челото (Кюркчиева 

2004: 114). 
21 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
22 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
23 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
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„писана” булка: „Аз съм почнала да пиша на двайсе и пет години, па сеги съм 
на седемдесе й две, ама вече петнайсе-шеснайсе години не съм писала...”24 

Така, както „плетенето“ и „къносването“ на булката е било съпроводено 
в миналото с песен, бръсненето на младоженеца, което е „огледален“ обреден 
момент, също е било озвучено с обредни песни. В репертоара на българите 
мюсюлмани присъства вариант на познатия песенен образец „Барем си ерген, 
мамо, походих”. Според Н. Кауфман песен с такъв текст се е изпълнявала в този 
момент от сватбения обред най-вече в Средна Северна България, по рядко в 
Тракия (Кауфман 1976: 46). Присъствието й днес в песенната практика насочва 
към предполагаемата й обвързаност със сватбата, но изгубила първоначалната 
си функция, тя се изпълнява като песенен образец, изпълняван навсякъде и по 
всяко време. Песни със сходно съдържание са се изпълнявали „на бръсненето” 
на младоженеца и в околни християнски селища – например песен от с. Ракита, 
Луковитско (Стоин 1928: 144, №621) или споменаването на песента от Р. 
Кацарова като част от репертора на певицата Пена Грозева от с. Дерманци, 
Ловешко. (Кацарова, 1952: 86). Анализирайки обаче музикалното съдържание 
на записания от мен пример, се оказва, че той не е твърде близък по 
музикалните си белези до местната песен. Допускам, че песента е пренесена и се 
е асимилирала в песенния репертоар на българите мюсюлмани (трябва да се 
отбележи, че е изпълнена еднократно само в едно от разглежданите села и това 
също може да бъде показателно за произхода й). Н. Кауфман също установява, 
че в Северозападна България песни „на бръснене” почти липсват (Кауфман 
1976: 47). Това още веднъж потвърждава единството на Тетевенския край със 
Северозападния български музикалнофолклорен диалект. 

Един от най-важните ритуални моменти е извеждането на булката от 
бащината й къща, преди което се прави ритуално „изхвърляне” на „дома” на 
булката – чеизът се натоварва в каруца или кола (днес камион). Действието има 
показен характер – всяка тъкан, покривка, килим и пр. се демонстрира, след 
което се поставя в камиона. Съпровожда се от изпълнение на ръченица. Днес 
тази част от сватбения ритуал е все още жизнена – „изхвърлянето” на „дома“ 
(чеиза) на булката и играта на ръченица продължават няколко часа. 

Както на цялата българска етническа територия, така и в Тетевенско, 
извеждането на булката е придружено от обредна музика. „Протоколната” песен 
за този момент в по-късен етап от съществуването на сватбата се заменя от 
инструментална интерпретация. „По-късно те (инструменталистите – б. м. В. Т.) 
свирят на „извеждане”, на „разплакване” или при други по-масови моменти. 
Фактът, че в тези случаи ползват почти изключително мелодии, заимствани от 
местни сватбени песни, показва по-късното им включване в сватбения ритуал” 
(Кауфман 1976: 347). Много често в инструменталното изпълнение 
специфичните музикални белези на песента се губят под въздействие на 
инструменталния тип интониране и орнаментиране, и въобще поради 
инструменталното преосмисляне на песенния материал. Изпълняваната в 
различните музикалнофолклорни диалекти сватбена песен „на извеждане” – 
„Ела се вие, превива” вероятно е била позната и на общността в Тетевенско. У 
християните в съседни селища песента вече не е част от сватбения обред 
(някъде дори не е заменена от инструментално изпълнение), но някои от 
събеседниците си я спомнят, независимо от дефункционализирането й. В 

                                                        
24 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
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християнското с. Черни Вит, Тетевенско тя се е изпълнявала в познатия в цяла 
България мелодико-ритмически вариант. 

Интересно е, че в описанието на сватбения обред, функционирал в 
селищата на българите мюсюлмани в Тетевенско до към средата на ХХ в., не се 
споменава за песен, съпровождала „извеждането” на булката. „Не съ пьеле като 
водът булката, свират, а па не пейът. Свирът, на водене свирът, а па тя убаво 
свири – стари зурли и тупанете тупат, свират и водат. Майка й позаплаче, че 
й мило за нея, другите не плачат. Карат, товарат багаша…”25 Наличието на 
песента „Ела се вие, превива” в спомените на християните в региона подсказва 
вероятното й присъствие и в сватбата на мюсюлманите. Днес инструменталната 
група, наемана за сватбата, в някои случаи изпълнява инструментален вариант 
на посочения образец. 

Понякога в инструменталната интерпретация може да настъпи 
отдалечаване от песенния първоизточник, поради по-свободното 
инструментално преосмисляне на песенния тематизъм, в случай, че 
инструменталната мелодия произхожда от песента (или има интонационно 
родство с нея). Инструментът се „отнася“ по-свободно към песенната материя и 
това вероятно води до по-богато орнаментираната мелодическа линия, в някои 
случаи и до безмензурност. Откриват се тематично-интонационни ядра от 
песента, които обаче се трансформират в инструменталната интерпретация. 
Може да се каже, че инструментът усвоява песента, „акумулира” я в репертоара 
си и това вероятно води до нейното свободно инструментално преосмисляне. 
Според И. Манолов „този епизод от сватбата, когато се взема невестата, е 
„отворен” по отношение на съпровождащата го музика” (Манолов 1987: 62). 
Това наблюдение донякъде може да се отнесе и към музикалния компонент в 
сватбения обред на българите мюсюлмани – инструменталистите предлагат и 
други мелодии за този момент от сватбата, които не са свързани с конкретен 
песенен „източник”. Нещо повече, навлизат и мелодии, нетипични за 
разглеждания регион и придобили масова популярност. (Един инструменталист 
от с. Български Извор ми изпълни „Години, луди млади години” като пример за 
мелодия при извеждането на булката.) 

Инструменталната музика (заместваща песента), изпълнявана във важни 
ритуални моменти от сватбата, запазва обредния си „протоколен” характер и 
функция, независимо от промяната в изразното средство, а в някои случаи и в 
музикалното съдържание. Инструменталното, заместило вокалното, се 
превръща в звуков знак на съответното ритуално обвързано действие и става 
неотделима част от обредния синкретизъм (Вж. Захариева 1987: 183). Днес 
инструменталната музика почти напълно е заменила песента в сватбения 
комплекс. Една част от мелодиите са функционално обвързани и поради това с 
относително фиксирано и устойчиво музикално съдържание, а в други случаи 
„музиката” (в смисъл на инструментална група) изпълнява мелодии, които 
нямат „протоколен” характер. 

При реализацията на сватбата от началато на века, преди отвеждането на 
булката в дома на младоженеца, сватбеното шествие е посещавало джамия. 
Сведения за това дава Милетич: „Трима шахъте (свидетели) питат булката пред 
ходжата: Искаш ли го? Ходжата само слуша и тя рече: Искам го. До три пъти 
питат. Ходжата еднъ довъ (молитва) ше направи и хайде, еденьено готово, пият 
и ядът” (Милетич 1899:77). Днес, поради слабата религиозност на тази общност, 
                                                        

25 Иван Пехливанов, р. 1937 г. в с. Галата, обр. основно, Архив на Асоциация “Онгъл”; с 
Галата, февруари 1996 г., зап. И. Филипова, М. Косева, С. Генова 
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джамията като селищен храм не се посещава – ритуалът е заместен от 
„подписването” в съвета. А много често и последното не се прави. Българите 
мюсюлмани споделят схващането, че „без черква може, но без сватба не може” 
(Георгиева 1971:106) и в практиката има случаи, които го потвърждават. Дори и 
днес в тези села може да се наблюдава съжителство на мъж и жена, узаконено 
само чрез осъществяване на сватбения ритуал. Последният се възприема като 
институция, даваща това право. Налице са случаи, в които „подписването” става 
месеци или години по-късно. 

Сватбеното шествие се води от т. нар. „момини” – избрани млади 
момичета, които играят поединичен танц („по саме”) по пътя. 
Инструменталната група свири мелодия с функционалното означение за „из 
път” – най-често ръченица. „Връвът, играят напред, па са върнат, па па 
тръгнат напред…”26 А. Илиева установява, че навсякъде из страната из пътя се 
играе ръченица. (Ръченицата има значение и на прочистващ обреден танц, 
когато се изпълнява от свекървата при посрещане на булката в момковия дом, 
Илиева 1982: 17.) Като музикално съдържание ръчениците, изпълнявани „из 
път”, са по-често стандартни. Те са структурирани на принципа на верижно-
коленното развитие – всяко следващо построение след началното произхожда от 
предходното, но същевременно то внася и относително нова тематична 
„информация”. Така чрез обновяване се осъществява развитието на формата. 
Наблюдават се и други случаи – например многократно повторение на 
началното построение с вариантни изменения, мозаично-коленна форма или 
дори куплетна структура, уподобяваща песента, но всички те реализират 
интонации и от инструментален тип, а не само такива, свързани с песен. 

При въвеждането на булката в дома на младоженеца тя задължително 
трябва да държи хурка – „да види свекърва й, че е работна”27. Това е практика, 
позната и в други краища на страната. Преди влизане на булката в дома, тя 
„мазва” с масло отвън и отвътре къщата с дясната ръка (Вж. Иванова 1984: 84). 
Такова действие има и в турската сватба. Смисълът му е овладяване на новото 
пространство, но то има и продуцираща семантика. Такъв характер има и 
задължителното действие, при което майката на невестата дава на младоженеца 
шарена торбичка с хляб – „за берекет”, която той носи със себе си в сватбения 
ден. 

При посрещането на гостите булката целува ръка на всички и получава 
дар („Крастав, некрастав – целува го!”28) И в това действие булката е 
придружавана от кумицата. За целуването на ръка на всички гости споменава и 
Л. Милетич: „Дохадат женурúя от селата, нóсят дар на бýлката. Булката 
посреща, цалýва ръка” (Милетич 1899: 77). 

На сватбената трапеза наетата инструментална група свири мелодии „на 
трапеза” или „на моабет”, които много често се различават от местната песен, 
тъй като не са с локален или регионален произход. Те най-вероятно са 
традиционно свързани с този момент от сватбата, независимо от конкретния 
контекст, в който инструменталистите са поставени. Изпълняваните в миналото 
(според народните музиканти) местни песни като ритуален момент от 
сватбената трапеза са заменени от интерпретации на придобили масова 
популярност песни без конкретна фолклорнодиалектна принадлежност, или от 

                                                        
26 Иван Пехливанов; с. Галата, август 1997 г., зап. В. Тончева 
27 Иван Пехливанов; с. Галата, август 1997 г., зап. В. Тончева 
28 Митко Павлов; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
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инструментална музика, функционално означавана за „трапеза” с по-общо 
тематично съдържание. 

В някои случаи мелодиите съдържа бавен и бърз дял, което би могло да 
се дължи и на влиянието на съвременни форми на музициране – например на 
изпълняването на инструменталната музика на сцена, където 
инструменталистът демонстрира импровизаторските си умения (в бавния дял) и 
реализира жанрово различен тип инструментална музика. Разбира се, възможно 
и това да е търсен ефект при озвучаване на сватбената трапеза. Контрастното 
съпоставяне на двата дяла на инструменталната форма не е само темпово, но е 
подчинено на различни принципи на структуриране на музикалния материал. 

Хороводната практика на българите мюсюлмани е част от 
севернобългарската традиция. Ритуален момент в сватбата на тази общност след 
сватбената трапеза е изиграването на Пайдушко хоро в специфичен регионален 
вариант. „Когато вече най-близките се нахранят (те последно ядът) и станат, 
обичая ни е такъвъ да почнат да игрят две по две Пайдушко.”29 Причина за 
наименованието на този танц „нагоре” е начинът, по който се играе Пайдушкото 
хоро в селата на българите мюсюлмани в Тетевенско – от жени, две по две, една 
срещу друга, с вдигнати над главата ръце. Част от събеседниците са запознати с 
наименованието Пайдушко, което е разпространено за мелодиите и песните, 
записани в този метрум. В тяхната музикалнофолклорна система обаче това са 
мелодиите „нагоре”. Интересно е, че всички останали хорà в танцовата практика 
на това население са „надоле”, включително и ръченицата, която се играе по 
сходен начин – поединично. 

Една възможна, но трудно доказуема, хипотеза е, че вероятно културно-
историческият контекст, в който е била поставена музикалнофолклорната 
система, е довел до трансформации и съответно до установяване на регионално 
специфични варианти на някои нейни компоненти. Може да се допусне, че 
невъзможността да се играе на мегдан или на открито (поради изискванията на 
новоприетата религия) е причина за „пренасянето” на хороводната практика в 
„затвореното” пространство на седянката: „Вечер правеа седенки и игри, тъй и 
песни пеейа, нашенски – Рабишенце, Изляз Ато. (и двете са в 5/16 – б. м. В. Т.) 
И с байламъ, с кавале. Играем две по две, че то вътре нема де да са фанеш, те 
насядале нали и само има място за по две.”30 Макар и доста условно, може да 
се предположи, че религиозната принадлежност по косвен начин е въздействала 
върху формата на танца. В региона Пайдушкото хоро се е играло и се играе на 
хоро и днес. Може само да се допуска, че у българите мюсюлмани също е било 
така. Наблюденията на Милетич са следните: „На въпроса: Играят ли хоро, било 
на свадба, било инак, помакът Ибчо ми отговори: „Не играем орó. Жените 
играят ф къщи, мъш не влáзя там; те сами си биът дáаре и зúлове – играят 
„игръ” – „ръченица”. Две по две играят” (Милетич 1899: 77). Възможно е 
Милетич да има предвид именно формата на Пайдушкото хоро, превърнато в 
поединичен танц, идентичен с ръченицата. 

Възниква въпросът обаче – защо новият начин на съществуване на 
танцовата практика след приемането на исляма се е отразил само върху формата 
на Пайдушкото хоро? Отговорът би могъл да е в това, че този метрум е широко 
застъпен в местния песенен фолклор (песните в него са най-голям брой), а чрез 
хорото „на песен” и в хороводната практика. Затова промяната във формата се 
случва именно в този танц и това се отразява и в назоваването му – той става 
                                                        

29 Ана Адемова; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
30 Джена Помакова; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
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игра „нагоре”, а ръченицата, независимо от сходния си вид, остава „надоле”. С 
това означение всъщност се маркира промяната, настъпила в реализацията на 
танца. Изследвайки народните танци от Средногорието, А. Илиева наблюдава 
подобно явление – трансформация на тракийския буенек при пренасянето му в 
условията на планински селища (Илиева 1978: 18). Възможна е промяна във 
формата на танца, провокирана от пространството, в което той се реализира. И 
това не се отразява на основната стъпка – тя се запазва. Така е и в разглеждания 
случай у българите мюсюлмани. 

Друга хипотеза би могла да допусне, че тази форма не е „нова” за 
музикалнофолклорната система на българите мюсюлмани, а че е съществувала в 
по-ранен етап и в последствие е „забравена”. Отпаднала от практиката на 
християни и мюсюлмани в региона, поединичната игра на Пайдушкото се 
„възражда”, активирана от новата религия и невъзможността за реализация на 
хорото, което християните продължават да играят като хоро. Но това също е 
недоказуемо. Мястото на така изпълняваното Пайдушко хоро в сватбения 
ритуал на разглежданата общност е фиксирано – след трапезата то поставя 
началото на сватбените хорà. Би могъл да се направи своеобразен паралел в 
обредното значение на ръченицата у християните и играта „нагоре” у българите 
мюсюлмани. Един от песенните образци от местния репертоар, на който според 
информаторите се е реализирала игра „нагоре“ е песента „Че лега ли, либе ле, 
заспива ли“. 

Това е песен, за която със сигурност може да се твърди, че е била част от 
сватбената обредност, тъй като образци със сходно съдържание са записвани от 
В. Стоин в Северозападна и Средна Северна България като сватбени (Вж. 
например вариант от Търняне, Видинско, у Стоин 1928: 188, №808). Налице е 
обща хроматична основа и идентичност на текста. Това наблюдение отново е 
показателно за музикалнофолклорното единство на Северозападния 
музикалнофолклорен диалект. Важно е да се отбележи, че в Тетевенския регион 
тази песен се е съхранила единствено у българите мюсюлмани, вероятно поради 
конфесионалната обособеност и изолация на общността. Функционално тя е 
отпаднала от сватбения ритуал, но продължава да е жизнен пример в местния 
репертоар. А това е начин за нейното съхраняване. Днес в сватбата значението 
на играта „нагоре” след ставане от трапеза се е запазило, но музикалният 
компонент не е песенен, а инструментален. 

Освен специфичния поединичен начин на изпълнение на Пайдушкото 
хоро, хороводната практика в сватбата на българите мюсюлмани не се отличава 
от тази на християните в региона. За информаторите обаче играта „нагоре” се 
отделя от останалите хорá: „Играят със моми – двя по двя “нагоре” – 
Ибкината Ибраимка, Мамуте ле, нани (местна песен в 5/16 – б. м. В. Т.), 
“надоле” е ръченицата, Дайчовата. И на оро са водат – Еленината и 
Ганкината са играят на оро.”31 Присъстват традиционните хорá от 
севернобългарската танцова практика, сред които е Ситно Влашко – вероятно 
пренесено от Северозападна България, но широко разпространено в региона. (За 
информаторите няма яснота по отношение на произхода и диалектната му 
специфика – „така са именува”). Днес инструменталните изпълнения, 
съпровождащи хороводната практика в сватбата на българите мюсюлмани, имат 
собствено инструментално съдържание (почти отсъстват инструментални 
интерпретации на местни песенни образци). 
                                                        

31 Ангел Ангелов – Ликата, р. 1925 г. в с. Български Извор, обр. 7 кл., кларинетист – 
сватбарски музикант; с. Български Извор, юни 1999 г., зап. В. Тончева 
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Централно място в следсватбените обичаи в Тетевенско е заемала т. нар. 
„кръчма”. Ако момата се окажела „добра”, „честна”, се е гърмяло с пушка и 
отново е била „писана”. Ризата се е поставяла в сито и се е покривала с червен 
бариш (кърпа). Изреждало се е почти цялото село, за да я види и хвърли пари – 
за здраве и плодородие, а също и за „кьоравщина“, „че който види, па не фърли 
пари, ша ослепее“32. Тази практика е позната и сред християните в 
Северозападна България (Елчинова 1989: 122). Р. Иванова също споменава за 
решето, сито или панер, в което се поставя ризата и за обичая да се пускат пари. 
Играело се е и хоро около него (Иванова 1984: 129). Благата ракия (в червен 
цвят) се е раздавала от свекървата „да почерпи, че булката изляла честна”. В 
този момент задължителен танц е ръченицата. „Музикътъ свири и ревът и 
пийът, пищът, и сичко съ радва. Не пейът, само свирът и играят, веселът са, 
че е убава булката и е добра.”33 Песенен пример, който вероятно е бил част от 
сватбата, но чието функционално място в обреда е забравено, е следният: 

На снага, на снага тънко високо 
на лице, на лице бело червено 
добро е, добро е чедо гледала 
майка си, майка си не засрамило. 
Като са дели житото от слама, 
така са дели чедото от мама.34 
Вероятно образецът е бил изпълняван в нощта на брачното свождане 

(примерът е в 7/16). Н. Кауфман отбелязва, че „в неделя вечер пеят и 
популярните песни в ръченичен ритъм „Стани, стани, сватьо” и „Ишала, 
машала, момина майка”…” (Кауфман 1976: 71). Словесното съдържание на този 
пример е свързано именно с този ритуален момент. У християните в региона (с. 
Черни Вит) се открива песенен образец със сходно словесно (а и музикално) 
съдържание. 

На лице бяло, бяло червено 
на снага тънко високо 
Момкови двори слънце огрява, 
а в момини мъгла припада 
Как са отделя жито от слама, 
тъй са отделя чедо от мама. 
Стъпяй, пристъпяй, булчице млада, 
напреде пристъпяй, назад не гледай.35 
Тази песен вероятно се е пеела при въвеждането на булката в новия й 

дом, но е възможно да се е изпълнявала и след брачното свождане. Варианти от 
Северозападна България откривам у Стоин 1928: 162, №700 от с. Голям Извор, 
Тетевенско, и Стоин 1928: 161, №695 от с. Митровци, Фердинандско. 

Ако момата се окажела „недобра”, „нечестна” – „не я обичат ората в 
къщи”. Имало е случаи, в които момата е била връщана на родителите й. Л. 
Милетич описва уреждането на взаимоотношенията в този случай в края на ХIХ 
в. (Милетич 1899: 77-78). Наративите потвърждават наличието на такива случаи 
и в практиката от близкото минало: „Е, то тугива дръжаа, сеги не дръжът. 

                                                        
32 Ана Адемова; с. Галата, ноември 2007 г., зап. В. Тончева 
33 Сала Мехмедова, р. 1919 г. в с. Галата, без обр., Архив на Асоциация „Онгъл“; с. 

Галата, февруари 1996 г., зап. И. Филипова, М. Косева, С. Генова 
34 Ана Адемова; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
35 Йонка Ралковска, р. 1929 г. в с. Черни Вит – починала 2012 г., обр. основно; с. Черни 

Вит, август 1996 г., зап. В. Тончева 
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Ако не е честна, изпъждат я и музиката не тупа, и я не щът, не щът и 
булката, и музиката не свире, и нема нищо, и ората са потъмиле.”36 

Според информация от с. Кирчево е съществувала практиката при 
„нечестна” мома свекърът или свекървата да изрича словесна формула-
обръщение към животните в обора или кошарата: „Слушайте кози и овце, 
музиката свири, и ошав има, и пресол има, ама булката ни не е добра!”37 
Действието има целенасочен характер – превръщането на новината в публичен 
факт в селското общностно пространство. Сходен е актът на оповестяване в с. 
Главановци, Монтанско, където обръщението е към птиците в гората – те трябва 
да разнесат вестта за нечестната мома и това действие има и апотропейна 
функция – „да нема щета у къщата, да не мре стоката” (Елчинова 1989: 122). Р. 
Иванова съобщава за обръщение към гората, записано в Разложко (Иванова 
1984: 131). Касае се за словесен модел, който се реализира в регионално 
специфични варианти, но винаги има оповестителна функция в рамките на 
конкретната общност. Както бе споменато вече, при случай на „нечестна” мома 
отсъства музикален съпровод. 

Превръщането на новината за „недобрата” мома в обществено достояние 
е било много важно, но също толкова важно е било реализирането на 
пречистващи практики: „Айде един сплит лук, ние плетем сплитове, един сплит 
на гушата и я карат, дето тече водъ, да гази водъта, насам и натата – три 
пъти. Да гази водъта, та да однаса водъта неалищинъта38, да не стайа по 
добитъка белйъ.”39 Семантиката на водата в този ритуал е идентична с тази у 
християните в Северозападна България (а и другаде). Например в с. Главановци 
„водят невестата на балата, дето я събличат и къпят – да отнесе водата 
„щетата”” (Елчинова 1989: 122). Р. Иванова също споменава за „пречистващата 
сила” на водата в случаите на „нечестна” мома (Иванова 1984: 13). 

Следсватбените обичаи на българите мюсюлмани в Тетевенско са 
включвали „пехливански” борби – „да се пребори сватбата”. За тях споменава и 
Л. Милетич: „У ф ср’ада на сватбата – борбъ прават пехливаните” (Милетич 
1899: 77). Борбата е била съпровождана от „протоколна” инструментална 
музика „на борбъ”, която се е изпълнявала от „зурла, кларнет и тъпаня”. 
Борбите са представлявали задължителен момент от сватбения ритуал след 
същинската сватба: „Борби като сега. Заградено с въжета, музиката свири „на 
борбъ”. И те излазат и си са борат. Почват от най-слабите и стигат до 
„баша” – най-силния. И тука има заложено теле, овни заложени, някои са 
залагали и крава. Който победи – печели. За баша.”40 Като зрелищен и 
атрактивен, и едновременно с това ритуално необходим момент, на борбите се е 
изпълнявала специфична инструментална музика. Функционалната зависимост 
на тези мелодии се е изразявала във възможността за прекъсване във всеки 
момент от музикалното протичане – музиката е подчинена на действието, което 
съпровожда: „Борат са до повдигане, една педя от земята – музиката спира. 
Музикантите свират моабета, която е за борбътъ и спират. Следът и 
прекратяват.”41 

                                                        
36 Иван Пехливанов; с. Галата, август 1997 г., зап. В. Тончева 
37 Иван Пехливанов; с. Галата, март 1997 г., зап. В. Тончева 
38 Лошотията 
39 Митко Павлов; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
40 Митко Павлов; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
41 Ангел Ангелов – Ликата; с. Български Извор, март 1999 г., зап. В. Тончева 
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Инструменталната музика „на борба” е определяна от събеседниците 
като „тежка” свирня, съответстваща на характера на действието. Тя е била 
строго функционално обвързана и не се е изпълнявала в други случаи. 
Наблюденията, които имах върху този тип инструментална музика, са непълни, 
поради изваждането й от контекста на сватбените действия. Затова и 
интерпретирана от сватбарски музикант или от местен такъв, усвоил я „по 
слух”, тя не може да бъде приета за образец за такава музика, тъй като вече не е 
част от действащата практика. Установявам, че в различните изпълнения се 
реализира устойчив модел (с относително фиксиран мелодически профил) и той 
търпи вариантност при последващите повторения, без да се „отдалечава” твърде 
много от началното построение. И. Манолов счита, че “развитието на борбата се 
съпровожда от вариационно-импровизационни пасажи върху основната мелодия 
или части от нея, които дават най-големи възможности за емоционално 
синхронизиране с развитието на самата борба…” (Манолов 1987: 76). Поради 
отсъствието на самото действие, а оттам и на единството с музикалния 
компонент, в записаните от мен примери не може да се наблюдава динамиката 
на развитие, наложена от протичащата борба. Затова и не е отразена промяната 
в темпото към ускорение, паралелно с нарастващото напрежение. 
Своеобразната кулминационна точка е разположена в края на мелодията при 
естествения край на борбата. „То трябва, когато победи да има тупана – дум-
дум-ба-ба дум-ба дум-дум-ба-ба дум-ба дум-дум – прави като на кушия, такова 
нещо, такива работи.”42 Това означава, че при победа и след забързването на 
темпото безмензурната мелодия се е превръщала в мензурална и е придобивала 
хороводен характер. Това, че мелодиите с функционално означение „на борба” 
имат относително устойчиво тематично-интонационно съдържание, както и 
фиксирана темпова „структура” свидетелства за ритуалната обвързаност на тази 
музика като част от следсватбените обичаи. 

От описанието на сватбения обред на българите мюсюлмани (макар и 
непълно) е видно, че в него са се запазили редица моменти, съществуващи до 
днес и в християнската сватба. В музикалния компонент на сватбения комплекс 
се регистрира родство с християнската сватбена музика в региона и 
Северозападна България. Открива се и обредна музика със специфично 
значение, каквито са игрите и песните „нагоре”, имащи точно определено място 
в сватбата на разглежданата общност. 

Сватбената обредност и сватбената музика на българите мюсюлмани от 
Тетевенско се подчинява на всеобщи тенденции в развитието на тази традиция. 
От една страна, музикалният компонент (вокален или инструментален) много 
често е напуснал обредния си контекст. Важно е, че при българите мюсюлмани 
са налице случаи, в които тези песенни образци или инструментални мелодии са 
се превърнали в част от репертоара на изпълнителите и по този начин се 
съхравят в рамките на музикалнофолклорната система. От друга страна, макар и 
с развиващо и променящо се музикално съдържание, в много случаи сватбената 
музика е запазила ритуалното си значение в точно определени моменти от 
сватбата дори в съвременната й реализация. 

 
 

 
 

                                                        
42 Митко Павлов; с. Галата, март 1999 г., зап. В. Тончева 
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WEDDING AND WEDDING MUSIC AMONG THE BULGARIAN 
MUSLIMS FROM TETEVEN REGION 
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Abstract 
The article presents wedding and the musical component of the wedding ritual 

among the Bulgarian Muslims from the region of Teteven. Some of the musical 
examples, examined in it, are “taken out” from the memories of the informants, others 
are parts of the wedding, as it could be observed today. The text makes an attempt at a 
reconstruction of the wedding rituals among this population, which is descriptive to 
some extent. This is necessary for clarifying the ritual context, in which the concrete 
musical pattern existed, or exists nowadays. 

Special attention is paid to the music (both vocal and instrumental), performed 
at the wedding table and the wedding horo dance and especially the regional variant 
of the Payduchko horo and its place in the ritual. 

The text draws parallels with the wedding misic of the Christian population in 
neighboring settlements, and in northeastern Bulgaria, proving the unity of wedding 
rituals in the region and in northern Bulgaria as a whole. 


