
 29 

СВАТБАТА НА ГОРАНИТЕ В АЛБАНИЯ –  
ОБРЕДНОСТ, МУЗИКА И ТАНЦ1 

 
Веселка Тончева 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
 
Гора е област, разположена между планините Шар, Кораб и Коритник, в горното 

течение на р. Люмник, ляв приток на р. Бели Дрин (Димовски 1984: 173), на 
териториите на Албания (9 селища – Борье, Орешек, Църнелево, Оргоста, Кошарище 
(Кошарища), Запод (Запот), Пакиша, Шищавец, Очикле) и Косово (19 селища – Горна 
Рапча, Долна Рапча, Горни Кръстац (Кръстец), Долни Кръстац (Кръстец), Драгаш, 
Орчуша, Любовища, Радеша, Лещане, Кукаляне, Вранище, Млике, Диканце, 
Глобочица, Бачка, Брод, Зли поток, Крушево, Рестелица)2, както и 2 селища в днешната 
Република Македония (Урвич и Йеловяне). За първо споменаване на някои от 
горанските села се счита Душановия Хрисовул, издаден през 1348 г. (с вариант 1352 г.) 
– според тази повеля земи, принадлежащи на горанските села, са подарени на 
манастира „Св. Архангели”, построен от цар Стефан Душан в Призрен (Мишић, 
Суботин-Голубовић 2003: 11-16). През ХV в. под името Гора е позната нахия с 27 села 
(Jастребов 1904: 90), изброени в Турския регистър от 1452/55 (Пешикан 1986: 63-64). 
Според данни от турските извори от ХV и ХVІ в. за периода 1452/55 г. – 1591 г. 
населението се увеличава петкратно (Младеновић 2001: 43). Този прираст се отдава на 
преселения от съседните територии – например от Ополье, но преселниците са главно 
жители на овчарските региони в Западна Македония. М. Пешикан твърди, че 
споменатото увеличаване на населението може да се дължи на по-масови преселения от 
юг (Пешикан 1986: 88). В Урвич и Йеловяне (днес в Република Македония) 
преселниците са от селата Рестелица, Брод, Борье, Крушево и Лещан от края на ХVІІІ в. 
(Трифуновски 1952: 413). Според турски закон от 1865 г. всички шарпланински жупи 
(области) влизат в състава на Призренския вилает. След Берлинския конгрес през 1878 
г. е основан Косовски вилает, първоначално с център в Прищина, а впоследствие в 
Скопие (от 1887 г.) (Радовановић 1995: 31). 

След Балканските войни областта Гора попада първоначално на сръбска 
територия, а по-късно последователно е под българско и под австро-унгарско 
административно управление. През 1925 г., когато окончателнто е утвърдена 
държавната граница между Кралство на сърби, хървати и словенци и Албания, областта 
Гора е разделена, макар за това да няма никакви географски, езикови или етнически 
основания (Младеновић 2001: 36). Наблюденията върху сватбената обредност, музика и 
танц са направени в албанския дял на Гора (основно в с. Шищавец) в периода 2008-
2012 г. 

 
Сватбена обредност 
Сватбата в с. Шищавец започва в сряда, когато в дома на момчето се „хваща 

колач” – прави се обреден хляб. Изпраща се известие до бащата на момичето, че при 
момчето се „фатя колач”3. Замесването, придружено с обредни песни, става ритуално 
и с пушка, с която след това се гърми и по този начин се обявява началото на сватбата. 

                                                        
1 Този текст съдържа преработени части от книгата „Непознатата Гора” (Вж. Тончева 2012). 
2 Двете части на Гора са познати също като Призренска Гора (Косово) и Кукъска Гора (Албания) 

по имената на най-близките градове Призрен и Кукъс. 
3 Цитатите в текста са оформени графично чрез отбелязване на ударените гласни чрез Bold 

(почерняне), а не чрез ударения. 
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По същото време и в дома на момичето се прави обредния „леп мланестечки”4 (хляб 
невестински), но само замесването на „колач” при момчето е съпроводен с обредно 
пеене – „Кай дейка не се пуе5, саде кай момче. (...) Чвера6 фатили колач овя кай дете, 
тамо кай дейка7 па фатиле леб, обе двете куки фатиле леб. Лебот ке го донесе 
невеста со себе ка ке дойде...”8 Действително невестата донася хляба в новия си дом и 
с него се извършва определен ритуал, за който ще стане дума в хронологичното 
описание на обреда. И двата хляба са „пресни” – без мая, но са сладки: „Со яйце, со 
мльеко, мало сода и шекер. Благ.”9 

Вечерта, в която се прави „леб мланестечки”, у момичето се прави и къносването 
на невестата и на млади неомъжени жени от нейния род: „Шо се мланестине 
фарефиз10, све, шо се дейке ке прает къна и ке седет нокя, ке шарет руке. (...) Само 
дейке, мланесте, кой сака, ама жене не ставае овде, само дейке. На руке, ги шарет 
руке, обе две руке.”11 Моделът, по който се изрисуват ръцете, е един и е устойчив за 
селището – „овде ке го напрает ка синджирче... овде ке го напрает ка саатче12.” 
Прави се с игла – днес с къна, която се купува, а в миналото със собственоръчно 
приготвяна боя: „Со игличе от кье опако, не от кай... от кай ушите. Во фильджан13, 
ке га зовреш вода и мало чай ке туриш... (...) Къна им га носет от Англия, напре га 
вадяле, имало напре йене камене во планина и камен има ваке, ваке, ваке и ке ги згребне 
тия, шо факя на камен и ке го земет и ке го тъвчат во фильджан после. Ке имало, бе, 
напре, нищо немало, бе Веса! Ама било пристало14. Сега га носет от Англия готово.”15 
До преди няколко години практиката на къносването е била активна, но с промяната на 
облеклото на булката (с бяла рокля), постепенно отпада. 

В четвъртък сутринта от дома на момчето в дома на момичето се носят 
сандъците, с които тя ще пренесе чеиза си. Пълнят се с дарове от младоженския за 
невестинския род. В миналото са се носели на кон. 

В първия сватбен ден – събота, най-рано пристигат музикантите – две зурни и 
два тъпана, които засвирват специфична нехороводна (по-често безмензурна) 
импровизационна мелодия – „нибет”. Първият човек, на който се свири „нибет”, е 
бащата на момчето (с вариант майката), като той (или тя) дарява музикантите, за които 
се правят „приганици16”: „... после идет тупани во събота, во саба17. Ке земе ора 
първо стар бабо18 или стара нана19, ако има, ако не – бабо свой и нана своа, после 
другите сви со ред и они мора да обесет по нещо на тупан. Оро, бабо, тупани, ке обеси 
чорапе на тупан, мама ке обеси чорапи, сви... що ке земе оро туе на тие, ке обеси по 
нещо. И ги давае тия на тупан – чорапе, кошуля20, шо имаш да дадеш, да подариш, ама 

                                                        
4 Локалните наименования на младоженците са „мланеста” и „новоженя”. 
5 Пее 
6 Вчера 
7 Девойка, мома 
8 Зана Ука, р. 1960 г. в с. Шищавец, обр. основно, земеделие; с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. 

Тончева, Н. Ука 
9 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
10 Род 
11 Зана Ука, с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
12 Часовниче 
13 Чашка за кафе 
14 Хубаво 
15 Зана Ука, с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
16 Подобни на мекици 
17 Сутрин 
18 Татко 
19 Майка 
20 Риза 
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сви, шо се во оро, сви ке дадет. И после ке ручае, ке правет приганице за тупани тоя 
ден, кай дете прает приганице, ядет тупанджии.”21 В първото хоро всички участници 
даряват музикантите. 

Следва вземането на байрака, който придружава целия сватбен ритуал – 
връщането му е в понеделник сутринта след първата брачна нощ. В с. Шищавец само 
две къщи притежават байрак, който се ползва от всички, които правят сватба или 
сюнет. Байракът се украсява с дарове от рода на младоженеца и специфично за него в 
албанската част на Гора е това, че той се прави от семейство, в което е починало младо 
неженено момче. Освен кърпи и украса с ябълки и цветя, на него се поставят и вещи на 
починалото момче – снимка, часовник, чорапи и т.н: „Овя кукя имала дете умрено 
двайсе години и тие правет байрак со слика22 ньегова, со капа ньегова, таке треба да 
биде, све ньегове работе.”23 За гораните в тази практика има символичност: „Му 
умрело дете младо и... му се прави байрак, да не се заборави вече. То ти е байрак... 
демек не види сватба своя, умре, со байрак да види сватби нивни24. Ке го земеш, ке 
идеш тамо, нибет ке му удриш, ке ти ставет пари они от кукя25, ка свършиш сватба, 
во понедельник га носиш. Байрак седи, на балкон, на пенджер26, ке го вържеш, дур да 
свърши сватба...”27 Момчето, което носи байрака, е роднинско, обикновено е 
братовчед на младоженеца: „Байрак ке го земе дете, нип го викаме мие, дете 
дайджово28, нему се дава ено кръпче... Ке го земе дете, ке го стави до кукя бекярова29, 
ке го обесет тамо негде на пенджер и ке седи байрак. Ка ке иде да зимае мланеста, па 
йопе30 ке го слезет. И со байрак иде да зимае мланеста.”31 

В Призренска Гора начело на шествието стои обредният персонаж – 
„аланджаба”. Дивац пише, че „аланджаба” е с кожух, облечен наобратно, и носи торба, 
пълна с пепел. Според този автор ролята му е едновременно на „чауш” и на байрактар 
(Дивац 1995: 199). В с. Шищавец няма покриване с функцията му на байрактар, но 
такъв персонаж съществува, нарича се „машаладжия” – върви най-отпред, играе, 
криви се, което вероятно в миналото е било свързано с предпазването на шествието и 
„прочистване“ на пътя му, а днес има по-скоро развлекателна роля. 

В съботния ден се прави и т. нар „носто” – заедно с музикантите се придружава 
вуйчото на момчето, който дава пари и дар за младоженците. Всъщност вуйчото играе 
най-важна роля в сватбата. Йерархически той е поставен най-високо, дори по-високо от 
бащата, защото „дайджо е сигурен, сто по сто му йе... шо е кръв ньегов. Муж бидуйе, 
имайе свекакви... (...) Ваке е нема грешка.”32 Парите, които той дава, се наричат 
„носто” и се подреждат на един клон. Вариант е даряването на агне – „нашарено со 
цървено”33. 

В същия ден около обяд следва обредното действие – посещение на „алищари” 
в дома на момичето. Това са мъже от рода на младоженеца, нечетен брой (5, 7, 9, 11), 

                                                        
21 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
22 Снимка 
23 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
24 Техни 
25 Къща 
26 Прозорец 
27 Чершит Аджия, р. 1948 г. в с. Шищавец, обр. основно, строител, зурнаджия; с. Шищавец, юли 

2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
28 Вуйчово 
29 Ергенската къща, т.е. къщата на момчето 
30 Пак 
31 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
32 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
33 Къносано с червена къна 
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които носят дарове за „мланеста”: „Алища носет, (...) гердани, ушники34... за 
мланеста, вело башка, ама и ове ги носет, пърстени. И подарует.”35 Алищарите са 
посрещани в дома на невестата с трапеза – „иде бабо36, иде брат, иде аджо37 детев, 
дайджо38, дайджо го знаеш кой е? Брат от майка. Иде едно дете от сестра, ако има, 
хала39, дете алино иде и дете теткино. (...) Носат алища мланестине, во куфер... за 
тия се вика алищари.”40 Дивац споменава, че главните сватове се наричат „халищари”, 
а всички останали – „сватбари”. Младоженските халищари се наричат още „зуанци” 
(Дивац 1995: 198). По отношение на броя и състава на „алищарите” има съществена 
разлика между селата Шищавец и Борье в албанската част на Гора – в Борье всички 
сватове, т.е. всички от момковия род ходят „алищари”: „Овде що е алищари, шо се се 
онесе кай мланеста, ке се броят овя люди – пет, седум, девет ли, тек да бидет само, 
во Борье идет пеесе-сто алищари, сви. Сви са алищари, сви са сватои.”41 Интересно е, 
че в косовската част на Гора това също е така – спомен на Ч. Аджия от 1995 г. съдържа 
разказ за изненадата от големия брой „алищари” на сватба в с. Рестелица (Призренска 
Гора) след „отварянето” на границата в началото на 90-те години на ХХ в. и срещата на 
роднини от двете части на Гора. 

За гощаването на „алищарите” в с. Шищавец задължително трябва да се 
приготви чорба, „губяник”42, боб с месо, ориз с месо, като всяка порция е персонално 
предназначена, а главата на животното е за вуйчото (като най-важен). След трапезата 
„алищарите” символично си „плащат” – хвърлят пари в таблата, с която момче от 
къщата ги черпи с кафе и „свим со ред ке даде – локум, бонбони.”43 

В съвременната сватба в с. Шищавец следва „банкет” в ресторант, който се 
организира от семейството на невестата и е предназначен за невестинския род, но и в 
миналото този ден е „принадлежал“ на рода на момичето, като празнуването е било в 
дома й. Днес младоженците присъстват на този банкет, а „на старо време ни дейка, ни 
дете44 са там”. Невестата е била покрита и на практика тя не се е показвала от 
момента на „хващането на колач” до вземането ѝ на втория ден на сватбата (неделя): 
„Дейка е покриена со кожуф, во постеля ке седи дейка дур се мужи, не е станата, 
легната, покриена со кожуф, отка се фатя колач дейка не се види нигде, нема да га 
види никой, дейка е во ена одая45 свуа.“46 

Призори в неделната сутрин (около 3 часа) се прави „будене на невестата” с 
тъпани и зурни. За разлика от практиката в Шишавец, в с. Борье невестата излиза и 
играе: „А во селово Борье, ке си била ти, ка се буди мланеста, илиза и дейка игра, а 
овде47 – не.”48 

                                                        
34 Обеци 
35 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
36 Татко 
37 Чичо 
38 Вуйчо 
39 Леля 
40 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
41 Муса Кинджи, р. 1958 г. в с. Шищавец, обр. основно; с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. 

Тончева, Н. Ука. 
42 Подобно на многопластова баница с ръчно тънко точени кори 
43 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
44 Момче. В Гора с „дете“ се означава мъжко дете. 
45 Стая 
46 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
47 Тук 
48 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
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След като е събудената невестата, „она ка ке се облече, ке се шари, инако не 
мож да се облича! Ка ке облича алища, тога се шари...”49 „Шаренето” на лицето на 
невестата е традиция, позната сред мюсюлманите и в България, по-конкретно сред 
българите мюсюлмани – в с. Рибново и до днес е функционира, нарича се „лепене на 
гелина”; в благоевградското село Церово се нарича „тельосване”, както и в Сърница и 
Драгиново, Велинградско, а в Тетевенско булката е „писана”50. Ритуалът е познат и в 
албанската част на Гора – в селата Борье и Шищавец: „Па напред ги шариле! Ние ка 
сме се мужеле – шарене, образ нашарен, веджи (...) па ке ставет белило, па после 
сърмен со яйце, цвеке сърмене, со яйце и со тель.”51 Украсата на лицето се прави от 
„надробена сърма”, която се лепи с жълтък от яйце в определени форми около 
нарисувани с червило кръгове на бузите. На брадата се залепва паричка, а на пътя на 
косата „ке ставет пике52 светне53, на све, да огя пристало, со ставае рила.”54 Както и 
в с. Рибново например, лицето на булката се покрива с „тельои”, което е особено 
важно когато тя се срамува – „страмуе”, и лицето ѝ не трябва да се вижда. Част от 
естетиката на „шаренето” са веждите на булката – те трябва да са черни и в Гора се 
правят с изгорена кора от бреза: „Знаеш со що, метла, бреза, не знам ка викате, бреза, 
що расте во шума55, бреза, дърво и ке го изгорет мало дървото и оно ке пущи църно. 
Бреза, бреза, нищо не пуща друго и брезата ке я мацнет мало со иглице, со ушите, що 
ти рекоф и кя ставет от веги56 до... ваке, веги са овье, ето тия са чатме57”. Това 
оформяне на веждите не се почиства и трае около 2-3 месеца, тъй като то има 
апотропейно значение за невестата: „И от дървото църно не се чишче, ке проет, не се 
чисти, ке седи два месеци, три месеци, мало ке се зачишчи, ама се познава, только е 
яко. (...) со овя седи пристала мланеста, седи пристало, Веса, со тия, що чува58 она, и 
за очи – велят. Да га чува, идет очи право тука.”59 

Интересен е образът на жената, която „шари” – в рамките на селската общност 
това са определени жени, които притежават това знание и могат да го практикуват. 
Нерядко това е умение, което се предава от майка на дъщеря, но е възможно и 
научаване само от наблюдение в практиката. По информация от с. Шищавец в селото е 
имало две жени, които са „шарили” – Шемшия, която е починала, и Шана, която днес 
живее в близкия град Кукъс. „Шаренето” на булките и къносването на ръцете е 
актуално до прекратяване на носенето на традиционното облекло на булката – с 
неговата промяна и тези практики отпадат. Днес само на празник (на Гергьовден, на 
Байрам) е възможно обличането с традиционна невестинска носия и къносването на 
ръцете като „допълващо” красотата на младата омъжена жена: „Дур се обличале со 
алища, било ова. И сега се промени да иде на гости негде, ка ке се промени, може да га 
нашарет и ваке...”60 

Означаването на прехода чрез „шаренето” на булката се потвърждава и от 
реализирането му в Гора и в погребалната обредност (както е и у българите 
                                                        

49 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
50 Вж. статията „Сватба и сватбена музика у българите мюсюлмани от Тетевенско“ в този брой 

на списанието. 
51 Тундзира Бума – Джеватица, р. 1937 г. в с. Борье; с. Борье, 5 май 2010 г., зап. В. Тончева, Л. 

Антонова. 
52 Точки 
53 Червени 
54 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
55 Гора 
56 Вежди 
57 Сключени вежди 
58 Пази 
59 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
60 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука. 
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мюсюлмани в България) – при починало младо (неомъжено) момиче, както и при 
починала млада омъжена (но „нешарена”) жена. Тази практика маркира връзката 
„смърт = сватба”, момичето отива на „онзи свят” като булка. Правенето на символична 
сватба на погребението на неомъжено момиче или неженен младеж е познато и в 
балкански контекст, но и у християните в България при такива случаи погребалната 
обредност съдържа някои основни сватбени елементи. 

Паралелно с приготвянето на невестата, в дома на младоженеца протича друго 
ритуално действие – „бричене на новоженя” (бръснене на младоженеца). Правят се 
„приганици” за младоженеца и за негов приятел, който го бръсне (не трябва да е 
роднина). Това се случва насаме при затворени врати, пред които момичета от 
момковия род изпълняват обредни песни. В сватбата на мюсюлманите на територията 
на дн. Република Македония (например голобърдското село Джепища и съседните 
стружки села) бръсненето на младоженеца – „бричене на зетот” се извършва в деня на 
сватбата и то точно преди вземането на невестата (Новковски 2006: 128; Домазетов 
1987: 344). М. Арнаудов също пише, че в неделя сутрин или в събота вечер зетят е 
„бричен”, като го „бричи” побратим с живи родители (Арнаудов 1931: 19). Р. Иванова, 
а и други изследователи, установяват, че в „бриченето” на младоженеца може да се 
търси аналогия с плетенето на невестата, тъй като на места то („бриченето”) се прави 
по същото време, когато плетат булката в нейния дом. (Иванова 1984: 81-82). М. 
Новковски пише, че когато бръсненето се прави в неделя сутринта, това е и времето на 
събирането на сватовете. Тогава присъстват кумът и кумата, както и други обредни 
лица, и обредът придобива особено тържествен характер (Иванова 1984: 82). В 
горанското с. Шищавец на „бриченето” присъстват роднини от страна на момчето, но 
практически действието има камерен характер – „новоженя” е затворен в стая, в която 
го бръсне негов приятел. 

След „бриченето” следва шествието „за вземане на невестата”, като в миналото 
младоженецът не е участвал в него – „новоженя дома седи”. Днес тази практика е 
променена и младоженецът е важна част от ритуала по вземането на невестата. По пътя 
се изпълняват обредни песни, а пред шествието (и в двете посоки) се ръси с ракия. 
Особено интересно е извикването от пеещите момичета периодично „из пътя”, което 
има предпазващи и апотропейни функции: 

Айде ле опа! 
Кой има лоши очи, да му пукнет! 
Маша и кация на тепция! 
Лук се продава на джамия! 
Това извикване е типично въобще за обредно-празничния контекст в с. 

Шищавец – извиква се и на Гергьовден при ходене, когато младите момичета пеят 
обредни песни по пътя. 

Обреден момент при вземането на невестата е играта на хорото „Калъчуйна”  – 
докато се изчаква тя да бъде изведена и качена на кола, а в миналото на кон61, покрита с 
„дулак”62. Играят момчета и мъже само от невестинския род. 

Невестата се извежда от дома ѝ от брат и вуйчо, тя плаче ритуално: „Дейка? 
Жела. Сега – не. Жела, плаче, сега – не, Веса. Со глас, тога со глас, сви жалеле – ау, ау, 
ау, ке се чуе во планина глас, сега – не.”63 И в днешната Република Македония, и на 
цялата етническа територия на България, извеждането на невестата сe прави от братя, 

                                                        
61 Според Дивац невестата се води на кон и така се носи и нейният сандък с чеиза (Дивац 1995: 

199). 
62 Дулак, дуак, дувак – булото на невестата 
63 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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вуйчо/чичо или баща, като раздялата с близките ѝ е известна като прощаване и в голям 
брой от случаите тя плаче (За сватбения плач вж. Иванова 1984: 229-234). 

Шествието с булката трябва да се върне по друг път, различен от този, по който 
е дошло – „да скърши пут”, както и не трябва да се срещат две сватби: „Овя е много 
лошо! Сватои да се сретет, ке се изсече, я мланеста, а сватои!”64 Коментарът на А. 
Ука от с. Шищавец за това традиционно вярване и поведение като отживелица беше 
следният: „Будалящина! Ако сом во София, мож да се правет двеста и педесе сватби. 
Знаеш що е будали, селяци, будали, ке се сретае, они не пущае, ние не пущаме и ке се 
тепае.”65 Във вариантите на българската традиционна сватба също е широко познато 
изискването сватовете да минат за невестата по един път, а да се върнат по друг – вярва 
се, че в противен случай невестата ще овдовее и ще се върне при родителите си 
(Иванова 1984: 88). 

Преди отвеждането на булката в новия ѝ дом младоженците се венчаят при 
ходжа (Вж. Дивац 1995: 199). По информация от с. Шищавец обаче такава практика в 
селото не е имало. Възможно е това да се дължи на забраната на религиите, която Е. 
Ходжа постановява през 1967 г., разрушаването на храмовете и прекратяването на 
религиозните практики. 

При влизането на невестата в дома на младоженеца се хвърлят ориз, парички, 
бонбони – за берекет: „И после ка ке иде, ка ке пристигне тамо, кай мужова кукя и ке 
излезе сега свекърва – со шекер, со ориз, со карамеле, со паре. Сватои идет!”66 
Свекървата ѝ дава да яде нещо сладко (Вж. Иванова 1984: 118) и я напътства да намаже 
три път с мед вратата при влизане. Почти навсякъде на Балканите (в различните 
региони с различна вариантност) задължителен момент в сватбата е мазането на 
праговете на вратата с мед и/или масло преди влизането на невестата в новия ѝ дом 
(Иванова 1984: 119) – при гораните се мажат долните прагове на вратата. Дивац също 
споменава за това, че свекървата чака невестата с хляб и сладкиши (Дивац 1995: 199). 
Когато булката слезе от колата (в миналото от коня), под „дулака” трикратно ѝ слагат 
мъжко дете, което тя дарява с чорапи. Детето е роднинско, но е покрито „со яшмак”, за 
да не бъде разпознаваемо: „А пред да слезе мланеста ке ѝ ставет едно дете под дулак 
и она ке му даде ени чорапчичя, плетене (...) Малово е от кукя, от сестра, от брат. Ке 
ѝ го ставет под дулак и ке ѝ го извадет, три пути ке ѝ го ставет и ке ѝ го извадет.”67 
Пожеланието е първото дете, което ще се роди, да е момче. В миналото младоженецът 
не присъства на тези ритуали, тъй като той не участва при „вземането на невестата”. 

След влизането в новия ѝ дом невестата се „отбулва” от жена от младоженския 
род: „После, ка ке слезет во кукя мужова, ке ѝ го дигне кой ке я земе – золва, йетърва 
ли, от кукя мужова, ке го дигне.”68 В миналото именно това е моментът, в който 
младоженецът вижда невестата. Придружен е с ритуално действие – трикратно 
„чукване” на булката между веждите и поставяне на бонбони в пояса ѝ, за „да бидет 
благи, да не се лютет69.”70 

                                                        
64 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
65 Атнан Ука, р. 1964 г. в с. Шищавец, обр. основно, майстор строител; с. Шищавец, май 2012 г., 

зап. В. Тончева, Н. Ука 
66 Агима Чака, р. 1944 г. в с. Шищавец, обр. основно, земеделие; с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. 

Тончева, Н. Ука 
67 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
68 Маза Калабаку, р. 1959 г. в с. Шищавец, обр. основно, земеделие; с. Шищавец, май 2012 г., зап. 

В. Тончева, Н. Ука 
69 Сърдят, карат 
70 Агима Чака, с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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Обредно действие е хвърлянето на начупения „леб мланестечки” върху всички 
гости и стремежът всеки да взема парченце от този хляб, тъй като той е „за блаж” – 
при болки в кръста. Следва сватбената трапеза, която се е правела в дома, готвена в 
казани – на софри по 11-12 души, които се хранят от една тава: „На софра, столица от 
дърво, столичичя и на софра, ке сенет сви на софра, по единайесе – по дванайсе душе, 
и во ена тава ке ядет, сви зайедно, таке било.”71 Йерархията е изисквала да се хранят 
първо мъжете, след това жените и накрая децата. Според Дивац на сватбената трапеза 
трябва задължително да има чорба, боб, картофи и халва. Докато сватовете се гощават, 
невестата „страмуйе” (срамува се) (Дивац 1995: 199). Днес сватбената трапеза е 
заменена от банкет, но обредното поведение на невестата е запазено – тя се срамува: не 
яде и гледа надолу (в миналото е била със затворени очи): „Види бе, мало, ама она не 
гледа, оче затворене ги има, ка срамуе мланеста, после ѝ ги отворае, ама ги чува 
навенати, ваке, не гледа мланеста! Ка ѝ ги отворет, ке ги отвори, ама ке гледа све 
надолу, ваке да те пуля, не гледа.”72 

След като приключи трапезата/банкета от втория ден, в дома на младоженците 
се изпълняват ритуални песни, предназначени за невестата –те имат за цел да я ядосат 
или да я разплачат. Важен за хронологията на действията в сватбата е текстът 
„мланесто, мланесто, отвори очи, затвори очи”, тъй като след изпълняването на 
посочените песни се „отварят” очите на невестата (която до този момент е със 
затворени или притворени очи). Тази обредна реплика се изрича от момче, което 
застила постелята на невестата (отново за да има мъжки деца), а тя му дава пари: „На 
акшам, ке дое едно дете и ке ѝ рече: Отвори очи, мланесто, затвори очи! Она ке му 
даде, ке извади... Ке ѝ ставет от кай рода, ке ѝ ставет паре во едно кръпче, овде ке ѝ 
ги вързет, паре железне. И она ке му ги даде. (...) Ка ѝ се постиля постеля, ке го земе 
дете да постиля постеля и ке бутне дете во постеля, па ѝ ке му даде мланеста 
паре.”73 

След „отварянето” на очите на невестата тя не излиза повече от къщата – остава 
там и чака младоженеца да влезе при нея: „И после ке седи мланеста сама по вечера, ке 
играе люди, дете игре, дете седи надвор, нема дете да влезе кай мланеста дур не го 
стает по вечера, нема дете да влезе. Не играт мланеста, да видет людето, не! Сама 
ке седи.”74 По това време младоженецът участва в масови хорà пред къщата си, в които 
се включват млади момичета и момчета (негови приятели), като особено важно е 
хорото, водено от „новоженя”, в което той запалва ергенската си кърпа – „миндильче 
ергенско” и си слага кърпа, която му е подарена от невестата. 

Важен ритуален момент е „влизането” на младоженеца при невестата: „Напре 
от рано имало страм да се влезе кай мланеста” – той трябва да бъде ударен: „.. ке го 
пуунет, ке го пуунет колко що может, он ке бега, ке се крие, яко, и он ке бега да не го, 
ама па некой ке го докачи.”75 След като младоженецът влезе при невестата, пред 
вратата жени и девойки изпълняват обредни песни. А през цялата нощ млади мъже и 
жени – приятели и близки, правят халва, пеят песни и се веселят. 

Дивац пише, че сутринта излиза първо младоженецът, а след това невестата с 
останалите жени (Дивац 1995: 199). В с. Шищавец сутринта свекървата е тази, която 
буди младите и първа проверява успешно ли е брачното свождане: „Ако е мланеста 
убава, за да га чува76, ке я чува, ако не е убава да га чува, ке га напуди, от утрето. (...) 
                                                        

71 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
72 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
73 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
74 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
75 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
76 Пази, в смисъл на задържи 



 37 

Може да я напуди и никой не може да му речи нищо, да я врати. (...) Сви овя народ 
знает. Ако не си за тоя, що си го зела, не те сакал, не те зима, ако си имала некой 
напред.”77 Ако момата е „убава”, „чъсна”, се правят „приганици”, които се раздават на 
дошлите роднински жени, невестата облича „фустанджубе” – вариант на 
невестинската носия, който се облича само в този ден (без „скутача”). 

Невестата и младоженецът ритуално се „захранват” взаимно с „колач” – хляба, 
който се прави в дома на момчето, и с „приганици”. В този момент жените оглеждат 
даровете, които невестата е донесла за рода на младоженеца. В миналото тези дарове са 
изработвани от самата невеста, както и чеизът й, докато е „даденица” (сгодена) – от 
материали, които свекървата ѝ е подарявала. Днес обаче всичко се купува: „Купует. 
Напре сме работале много попоекье со руке от сега, сега не работае. Я две године сам 
седела даденица. Я, тие чорапете, що ги обличае, ке дадеш нани, свекърви, ке дадеш 
золви, ке дадеш йетърви, чорапи шарене, треба да дадеш свим да ги подаруеш, да им 
ги дадеш, они да ги обличае кога сакае. Па сме ги шареле ове кошулите, ове 
завиткаете, шариме со игличе, па ке ги китиш наоколо тия. После ястезици78, 
ястезици све сме ги шарили. (...) Сега нема, Веса, нищо се не работае, нема сега. Сега 
ке купет на пазар готово, кълъфи, чорапе... Теленовела не ги оставае да работает, 
сериали бразилски...”79 

Сватбата завършва с едно последно хоро в дома на младоженеца, връщане на 
байрака и изпращане на музикантите. В края на сватбата или по-често в деня на 
вземането на невестата се правят конски надбягвания – „търка”: „Търка, търка, ке 
търчае кони. Търка – во неделя, во саба, ден от сватба. Во саба – ке тупае тупани, ке 
стает шпалие во Нове село, кой сака, кой има конь, шпали80 – книга се има, во дата, во 
колько има търка во Шищаец. За коня първого ке дадеме пършембул81 двеста еура, за 
другого – вольку, за третього – вольку. На сватба. (...) Ти ако имаш паре млого и ке 
праеш търка, свакой кой има кеф и е паралия... ке праим търка я, кой сака от Нове 
село, от Рестелица, от Шищаец, търка, во саба, ке тупне тупан, пред бричене, пред 
тея, ке стает йедно ягне, теле, и ке се напраи търка. И после ке им удрет нибет коня, 
идет кай джамия ке застанет и ке им удрет нибет, той, шо е прошол, ке му удрет 
нибет.”82 Надпреварата винаги се прави на определено място – „от Велькова слива ги 
пущаме до джамия” и е съпроводена от специфични зурнаджийски мелодии. 

Обикновено „търката” е последвана от пехливански борби – „приятяне” („Сеир 
се прает, сеир го викаме мие по горански”), като пехливаните не винаги са местни 
хора, а в наградите, които получават, има йерархичност: „Кой сака, откьеде сака нека 
биде, от села, от Турье83, от Кукс йени лани биле, шо се прятяле. За първо ягне има, за 
други – паре, за трети веке – по-мало. Търка има, после прятяне и после ке се вратиме 
за сватба”84 (Вж. и Дивац 1995: 199). 

Пет дни след сватбата невестата не излиза от дома си и едва тогава сваля 
„фустанджубе” и облича „скутача” (части от традиционната невестинска носия). 
Водят я на чешмата за вода.Това действие е придружено от женско обредно пеене. 
Както Р. Иванова отбелязва за българската традиционна сватба, съвместният живот на 
младата семейна двойка започва с поредица от гостувания у различни роднини, от 
                                                        

77 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
78 Възглавници 
79 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
80 Обява 
81 Например 
82 Флютра Драга, р. 1962 г. в с. Шищавец, обр. основно, земеделие; с. Шищавец, юли 2011 г., зап. 

В. Тончева, Н. Ука 
83 Турье е съседно горанско село, в което живеят албанци. 
84 Флютра Драга, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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които първо място заема ходенето на гости у родителите на невестата, известно под 
названията поврътки, поврънки, отврътки, одратки, възвратки, на госье. (Иванова 
1984: 139). В с. Шищавец невестата и младоженецът заедно с нечетен брой негови 
роднини (между 9 и 13) отиват на гости при родителите на момичето – „да отвори пут 
мланеста”, където се прави трапеза с определени ястия: „Пет дена след сватбата, 
дете ке собере фамилия – брата, сестра, аджо, дайджо, девет ду тринайсе душе и ке 
идет кай мланеста, ке го онесет мланеста во рода, тамо ке прает во рода – гра85 ке 
стает, пиляф86 со месо, приганице, тулумбе, ке ядет мланеста, ке застанет три 
саати и ке врати дома, во кукя своя йопе ке иде.”87 У нас също обикновено броят на 
гостите е нечетен, както и обичайно те носят погача, баница и други ястия и питиета, а 
родителите на невестата ги посрещат богато (Иванова 1984: 139). 

На седмия ден обратно от рода на момичето гостуват при момчето. След един 
месец отново се ходи на гости при невестинския род – двукратно, втория път – само 
жени – „гостильке”. След това гостуване на първия месец, на третата седмица 
невестата остава при майка си: „две недели, во третя седи кай майка си.”88 

 
Традиционна музика и танц 
Песни 
Т. Бицевски подчертава, че сватбеният цикъл е един от най-запазените у 

гораните (Бицевски 2001: 9), а ритуалът е придружен с песни във всички важни 
обредни моменти – „на сватба сваке песне со ред, кой ке знает и ке пует”. Обредните 
песни се изпълняват само от жени, функционално те имат „протоколен” характер (по 
дефиницията на Н. Кауфман за „протоколните” песни в традиционната сватба; вж. 
Кауфман 1976: 14-20). 

При обредното пеене на сватба в Призренска Гора според Б. Треруп се 
ангажират две жени, които със собствен съпровод на дайре пеят (Traerup 1974: 212)89. В 
албанската част на Гора имах възможност да документирам сватба в с. Шищавец (юли 
2011), където жените и момичетата изпълняваха сватбените песни без дайре, бяха 
значително повече на брой, обикновено роднини от страна на младоженеца. С. 
Станкович разпределя функционално песните, като ги свързва със следните моменти 
(Станковић 1996: 116): 

Къносване – в събота вечерта преди сватбата (Вж. и Ристовски 1969б: 149-150); 
Подготовка на девойките и на семейството на младоженеца; 
Пристигане на невестата в дома на момчето; 
Невестата се срамува; 
Вечерта преди сватбената нощ: Приятелките на невестата пеят за „спортните 

игри”, които са се състояли преди обяд; Приятелките на невестата пеят за младоженеца, 
който скоро ще дойде; 

Сватбената нощ; 
Утрото след сватбената нощ: „Немойте да ги разбудите невестата и 

младоженецот”; Роднинските жени я питат как е минала сватбената нощ; Хвалят 
младите; 

След сватбата: Невестата се жали на свекървата; Нещастно омъжена; Твърде 
млада невеста; Девойка, която била измамена (не знаела къде ще се омъжи). 

                                                        
85 Боб 
86 Ориз 
87 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
88 Флютра Драга, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
89 Б. Треруп прави своите заключения върху материал от 54 сватбени песни. 
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Всъщност ако трябва да коментирам тези наблюдения на С. Станкович, трябва 
да отбележа, че очевидно са налице разлики в обредния репертоар в двата дяла на Гора 
(което може да се дължи на различни фактори, влияния и най-вече на контекста, в 
който съществува обредът). Затова ще маркирам присъствието на обредната песен в 
сватбата от с. Шищавец в нейния хронологичен вид. 

В началото на сватбата, в сряда, когато се „хваща колач” – т.е. при правенето на 
обредния хляб в дома на момчето, се изпълняват строго обредни песни. В същата вечер 
у момичето се приготвя „леб мланестечки”, когато се е правело и къносването на 
невестата и на млади неомъжени жени от нейния род. Това действие в близкото минало 
е съпроводено с песен, но тъй като днес тази практика в с. Шищавец вече е отпаднала 
(днес се къносват ръцете само по желание във връзка с конкретен празник или 
например посещение на сватба), и песенният репертоар не е активен. 

В първия ден от сватбата (събота), когато най-рано пристигат музикантите 
инструменталисти, сутринта жените запяват. Всъщност още докато се чака 
пристигането на „тупаните”, жените започват да пеят обредни песни. Когато се засвири 
първият „нибет”, те за кратко спират, но после продължават: „Во събота во саба ке 
пует ка излезет спроти тупани, ке чекае тупани, спроти тупани ке пует. После ка ке 
земе тупани да удара нибет свим со ред, они ке затраят, ама па после йопе ке запует. 
И за байрак ка е идет се пует, и ка ке дойе байрак...”90. Дори не са малко моментите, в 
които обредните песни звучат едновременно със зурните и тъпаните, чийто звук е 
значително по-силен и пробивен. 

Всички останали обредни моменти в съботния ден са придружени от 
инструментална музика. Ритуалното пеене присъства едва на следващия ден сутринта, 
когато призори в неделната сутрин (около 3 часа) невестата е „събудена” от звуците на 
зурни и тъпани и след това започва „шаренето” на лицето й. Това традиционно 
действие е придружено с песен, но тъй като то днес е отпаднало, обредното пеене също 
не присъства. Едновременно с това обаче в дома на младоженеца при друго ритуално 
действие – „бричене на новоженя”, продължава и до днес да е жизнена обредната 
песен: Момичета от момковия род изпълняват пред вратата песни, предназначени 
именно за този момент, като целта е „новоженя” да се „нажали”: 

Що си чекал, новоженя, си дочекал, 
кя се одвоиш91, новоженя, от бабета, 
от бабета, новоженя, от майчица, 
от майчица, новоженя, от све свойе. 
(...) 
Нека ти е новоженя аирлия, 
новоженя аирлия, 
кя се двоиш, новоженя, от бабета, 
от бабета, новоженя, от майчица, 
от братчеца, новоженя, от дайджовци 
от дайджовци, новоженя, от све свойе. 
Ти си расло, новоженя, да се жениш, 
новоженя, да се жениш.92 
След бръсненето на младоженеца се „взема невестата” – по време на шествието, 

независимо от инструменталните мелодии, изпълнявани от зурни и тъпани, жените 

                                                        
90 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
91 Отделиш 
92 Песен, изпълнена от момичета при „бричене на новоженя”, с. Шищавец, 20 юли 2011 г., зап. В. 

Тончева 
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неспирно пеят обредни песни. Ритуални песни звучат и при извеждането на невестата 
от дома ѝ (когато тя плаче). 

След отвеждането на булката в новия ѝ дом и след завършване на 
трапезата/банкета следва един много специфичен корпус песни, които целят да я 
разстроят и разплачат. Такъв е „адет”: „Мланеста да я напраиш да жела. (...) Отка 
застрамуе мланеста, кой сака да зяе, нека пуе, туека све, що ке ѝ збори. Ти си била... 
ка се вели – таква, ваква... (...) Шо ке ѝ направи, да се нервира мланеста”93. 

Например текстът на песен е следният: 
Страмуй, страмуй, мланесто, не задремуй, 
нана ти е, мланесто, гущерица, 
бабо ти е, мланесто, кротко ягне, 
нана ке ти пасит, мланесто, джигерица94. 
Някои от текстовете на песните са нецензурни или доста груби – например „била 

си курва”, „братчето ти го гръмнали”, „убили баща ти” и подобни. Накрая обаче 
текстовете се „преобръщат” към хубаво – че невестата е „като цвете в градина” и пр. На 
практика самата невеста познава тази част от ритуала и е подготвена, че ще чуе такива 
песни: „Она знае, она пуала напре, ка се мужеле друге, она пуала другиму и нейзи ке ѝ 
пует”95,което не променя ритуалното ѝ поведение, свързано с плач. 

Вечерта, след като младоженецът влезе при невестата, пред вратата момичета и 
жени изпълняват обредни песни: 

Що си чекал, новоженя, си дочекал, 
кя се одвоиш, новоженя, от бабета, 
от бабета, новоженя, от майчица, 
от майчица, новоженя, от све свойе, 
от све свойе, новоженя, све другари, 
пущи се, новоженя, не ги чекай, 
ке се двоиш, новоженя, от бабета, 
ти си, новоженя, гурбетчия, 
гурбетчия, новоженя, пазарджия. (...) 
Пущи сълзе, новоженя, не ги стегай, 
си се двоил, новоженя, от бабета 
от бабета, новоженя, от другари... 
През нощта приятели и близки на младоженеца – момичета и момчета, пеят 

песни (извънобредни, популярни), правят халва и се веселят. 
На следващия ден, след брачното свождане, отново се изпълняват обредни песни 

при едно от последните действия – изпращането на байрака. Ритуално пеене присъства 
и на петия ден, когато невестата се води за вода – песните се изпълняват от „жене, 
комшие, дейки, кеде има да пует, има да пует, ке пует, натамо и навамо, и носи вода 
дома, ладна вода”96. 

И така, горанските сватбени песни от с. Шищавец имат ярък и специфичен 
текстов и музикален облик. С. Станкович споменава, че в косовския дял на Гора те се 
разпознават по рефрена „а мланесто”. Тя също отбелязва, че особено интересни са 
песните, които се изпълняват, когато невестата „страмуе”, след като пристигне в дома 
на младоженеца. „Мланеста” се срамува, стои или седи, докато я гледат пристигналите 
гости, а жените пеят за нейния живот като девойка (Станковић 1993: 25; Станковић 

                                                        
93 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
94 Джигер – дроб 
95 Зана Ука, с. Шишавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
96 Зана Ука, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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1996: 116). Както вече беше споменато, текстовете на песните в с. Шищавец имат друго 
предназначение и очевидно имат и друго текстово съдържание. 

Едни от първите музиколожки проучвания в Гора са направени от датчанката 
Бирте Треруп, извършвала теренна работа в областта в периода 1959-1960 г. Записите 
си тя осъществява в тогавашната югославска част на Гора – в селата Драгаш, Вранища 
(където документира сватба), Радеша, Кукаляне и Брод (Traerup 1974: 211). 
Материалите ѝ наброяват 470 записа, от които една четвърт са двугласни песни, 
изпълнени от жени и девойки основно от Брод и Вранища. Тя смята, че този материал е 
достатъчно репрезентативен за целите, които си поставя, а именно описанието на 
многогласното пеене в съответните села и извеждането на основни музикални 
особености на региона Гора (Traerup 1972: 345). 

Всъщност проучванията на Б. Треруп са осъществени в началото на 60-те 
години, но публикациите ѝ са едва от началото на 70-те. Затова в края на 60-те години 
на ХХ в. авторът от Република Македония (СФРЮ) Б. Ристовски обръща внимание, че 
до този момент са публикувани едва 46 горански песни от Миодраг Васильевич, като те 
са разхвърляни сред други песни в неговата поредица „Югословенски музикален 
фолклор” (изданието „Народни мелодии, които се пеят в Космет97”). За съжаление 
никъде специално не са разглеждани нито „горанските песни”, нито „горанската 
поезия” (Ристовски 1969б: 138). Тъкмо по това време (в периода 1967-1970) Институтът 
за фолклор в Скопие извършва целенасочена теренна работа в горанските села, които са 
на територията на тогавашна Югославия. В тези проучвания участват и външни 
сътрудници, всички записани материали се намират в архива на института, а голям 
процент от песните са нотирани (Ристовски 1969б: 141-142). Ристовски установява, че 
затвореността на Гора създава условия за изграждане на собствени „поетически 
структури” със свои изразни възможности, но тя същевременно е и фактор за 
консервиране на някои стари мотиви и форми (Ристовски 1969б: 152). Той дори твърди, 
че горанският модел на живот, свързан устойчиво с печалбарството и гурбетите, не 
оказва влияние върху песните им – нито музикално, нито езиково (Ристовски 1969б: 
155). 

Малко по-късно Т. Бицевски също прави наблюдения върху наличието или 
липсата на влияние в горанския музикален фолклор – според него гораните, бивши 
гурбетчии и печалбари, пренасят в своя край богат песенен материал от други региони. 
Това влияе върху тяхната песенна традиция и по-бързо или по-бавно трансформира 
същината ѝ, като тези процеси имат и локален селищен характер. Все пак авторът 
прави уточнението, че тази констатация е относително частична, тъй като в Гора 
съществува двуглас, който по редица свои белези се различава от другите двугласни 
области в (тогавашна) Югославия (Бицевски 1973: 103). 

Друг автор, събирал горанските песни, е Харун Хасани, произхождащ също от 
югославския (сръбския, косовския) дял на Гора. По професия той е хуманитарен лекар, 
който с помощта на местни учители успява да запише песните от 17 села в тази част на 
Гора (Хасани 1987). Самият той е роден в с. Бачка, община Драгаш, Призренска Гора. 
Неговият труд е конкретен принос към „изваждането от анонимност” на този „оазис” на 
Балканите (Хасани 1987: 10). Значително по-късна етномузиколожка работа, посветена 
на музикалния фолклор на гораните, отново от посочения сръбски дял на областта, е 
дипломната работа на Саня Станкович, защитена в Музикалната академия в Белград 
(сега Факултет за музикални изкуства към Университета по изкуствата в Белград) (Вж. 
Станковић 1993). От този текст тя публикува отделни статии (Станковић 1995; 
Станковић 1996). 
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И така, какъв е песенният фолклор на гораните и в частност сватбения песенен 
фолклор и могат ли да се наблюдават сходства и разлики между двата дяла на Гора 
(косовски и албански), предвид това, че областта е функционирала като единно 
пространство до преди по-малко от век? Първото уточнение, което трябва да се 
направи, свързано с типологията на песента, е подчинено на полово разделение на 
песните, което обаче е определящо за музикалните белези и условното им отнасяне към 
различни времеви пластове. Тази дефиниция се отнася за цялата Гора като област. 
Мъжките и женските песни маркират различен тип и това според Б. Треруп се дължи на 
мобилността на мъжете, които са печалбари и гурбетчии и техният репертоар е 
значително „по-отворен”, докато жените са съхранили „чисто женско пеене” (Traerup 
1974: 212). Авторката дефинира женския песенен репертоар по следния начин: Много 
прости двугласни песни с обем от терца до квинта, основните вертикални интервали са 
прима и секунда, понякога и терца, но само при ненатоварени проходящи тонове. 
Секундовите съзвучия са в паралелно движение или при движение в една посока от 
прима в секунда или от секунда в прима. Песните се изпълняват в група от 2 до 4 жени 
– една „води”, а друга „следи” и индивудуален вариант не е възможен (Traerup 1974: 
212-213). 

Според Н. Кауфман народната терминология всъщност указва функцията на 
всеки от гласовете в диафоничната тъкан. И това се потвърждава от множеството 
примери, които той дава за номинирането в различните двугласни подобласти в 
България (Вж. Кауфман 1968: 15-17) – вариантите „вика” и „следи” или „иде по нея” 
също са познати. Д. Кауфман предлага интересна интерпретация на тази терминология 
– тя счита, че по този начин се фиксират определени представителни функции: 
извикувачки (извикуват), окачки (окат), издигачки (издигат), дигачки, надигачки, 
провиквачки и т.н. Доминирането на този кръг термини и „тяхната недвусмислена 
пространствена проекция в цялата многогласна територия показват функционирането 
на първия глас в обредната фолклорна практика, основния смисъл на звуковото 
поведение на първата певица – да достигне горе.” (Кауфман 1998: 32-33). Това 
допускане е подчинено на тезата на Д. Кауфман за многогласието като резултат от 
звуковисочинно йерархизиране на обредно (колективно) поведение във фолклорната 
практика на даден социум и конкретния му израз в различните фонетични равнища на 
песента – ниското О- и У- (по-рядко Ъ-) равнище, средното Е-равнище и високото И-
равнище (Кауфман 1998: 26-30). Възможно е народната терминология за означаване на 
гласовете действително да е пряко отражение на звуковисочинното поведение на 
женския колектив в многогласното музициране. 

Мъжките песни имат доста по-различен характер – те са едногласни, мъжете 
пеят солово или групово в малки групи от 2-4 човека, тоновият обем и мелодиите са по-
развити от женските песни, мелодиите са често украсени в ориенталски стил. 
Авторката Б. Треруп (в началото на 60-те години на ХХ в.) открива по-старинни песни 
и при мъжете – в тесен тонов обем, дори в някои случаи с остатъци от двуглас, т.е. 
мелодически близки до женските, които вероятно могат да се отнесат към старата 
традиция (Traerup 1974: 213). Б. Ристовски също отбелязва, че при разделението на 
„мъжки” и „женски” песни в Гора последните имат доста скромен брой мелодически 
варианти (Ристовски 1969б: 154), което може да се интерпретира като белег за 
старинност. Интересно е, че жените в албанската част на Гора осъзнават много ясно 
разликата между мъжките и женските песни, и в техните представи мъжките, поради 
по-широката си разгърнатост, по-богатата орнаментика и въобще различна структура, 
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са за тях по-трудни: „Друге мужке, па ония, мужи шо си пуйе, други песне се, по-мочне 
ваке, по-длабоко, ка да ти речем.”98 

Анализирайки 170 песни, записани от сътрудници на Института за фолклор в 
Скопие (в периода 1967-1970), Т. Бицевски се опитва да изведе най-характерните им 
белези. Разделя ги условно на три групи: 1. Най-стари – двугласни песни; 2. Преходни – 
от двугласни към едногласни песни; 3. Най-нови – едногласни песни. Във връзка с 
казаното по-горе именно песните от първата група са изпълнявани от жени и девойки 
на сватба и голям дял от тях са придружени от дайре или от обреден танц (Бицевски 
1973: 103). 

Отново трябва да се отбележи, че тази класификация е напълно валидна и за 
горанските песни от албанската част на Гора, в т. ч. и песните на сватба. Двугласните 
образци от с. Борье, Кукъска Гора, имат белези на архаичност в структурата на 
диафонията. При втория тип преходни песни от двугласни към едногласни първият глас 
обикновено има мелодическа линия, която спада към едногласната традиция, а вторият 
глас (с известна условност го наричам така) изпълнява около 80% от музикалната 
строфа унисонно с първия и само на моменти, особено при подготвяне на каденцата, се 
явява на секунда под или над първия, за да може веднага след това да каденцира с 
първия в унисон на финалиса. Бицевски смята, че този двуглас по-скоро има случаен 
характер, отколкото да представлява някаква устойчива традиция (Бицевски 1973: 104-
105). Но тъкмо такъв е строежът на женските обредни песни (освен за сватбените, това 
се отнася и за гергьовденските песни) от с. Шищавец, Кукъска Гора. И това според мен 
доказва устойчивостта на тази структура, а не „случайния” ѝ характер. Числено песните 
от третия тип са най-много – поради по-популярния си характер, по-висока мобилност 
и отвореност на ситуациите, в които се изпълняват (извънобредни, всекидневни). 

Особено типично за мелодическата структура на двугласните песни от с. Борье, 
както и за междинния тип песни (между едноглас и двуглас) от с. Шищавец, е 
извикването в края на строфата. Това се отнася преди всичко за обредните песни – 
гергьовденски и сватбени. Такава информация за косовските песни дава още Мокраняц 
– според него във всички косовски села певците и певиците в края на всяка строфа 
додават едно дълго „и“, обикновено отстоящо на октава, малка септима, малка секста, а 
често и умалена квинта от завършващия тон във възходяща посока, фалцетно 
(Мокрањац 1966: 14). Същото отбелязва и Петрович: съществената отлика на този 
двуглас се появява в каденцата – наблюденията върху обредни песни показват, че те 
винаги завършват с „и” – скок на двата гласа на октава над финалиса или на голяма 
септима и глисандо надолу (Petrović 1972: 336). С. Станкович пише за извикване, което 
се явява с глисандо най-често с рефрена „а хай” в края на първия стих и в края на 
цялата мелодия. Това тя наблюдава в с. Рестелица, Косовска Гора (Станковић 1993: 42). 
Всъщност в албанската част на Гора извикването е върху сричката „ой” и е най-често 
на малка септима над основния тон. 

И в двугласното пеене, и в преходния между едноглас или двуглас тип, при 
изпълненията на жени в Гора се наблюдава още една типична черта – всяко село има 
свой „глас”, като гласовете са много сродни, но певиците нямат съзнание, че 
„използват” един мелодико-ритмически модел в повече обредни песни. В горанската 
вокална традиция не са познати термини, които се срещат в други краища на Сърбия, 
както и в България или на територията на Република Македония – „сватовски глас”, 
„жетварски глас”, „сватбарски глас”, които маркират функцията на песента. В Гора 
функционалността се задава най-вече от текста или от специфичния рефрен (ако има 
такъв) (Вж. и Станковић 1996: 117). С. Станкович дава пример със с. Радеша 
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(Призренска Гора), където на Гергьовден всички песни са на един „глас”, а на сватба – 
на друг. Наблюдението на авторката е, че певиците не осъзнават факта, че пеят на един 
„глас” всички песни в обреда, правят го спонтанно (Станковић 1993: 42). В с. Шищавец 
(Кукъска Гора) също сватбените песни се изпълняват върху няколко мелодико-
ритмически модела. 

 
Инструментална музика 
И в двете части на областта Гора особено широко разпространен инструмент е 

зурната, като според Пешич са познати и големи, и малки зурни, които се различават по 
размера си (60 см – 35 см) и броя на отворите на тръбата (Пешић 1974: 90). Българските 
изследователи на зурната Л. Пейчева и В. Димов установяват, че инструментът се 
среща в България, Турция, Гърция, Албания, на територията на бивша Югославия, в 
Румъния (Пейчева, Димов 2002: 18). На територията на България (в Югозападна 
България) зурните са три вида – според размера: дълги – в Разложко, средни – в 
Петричко и къси – в Гоцеделчевско. Разложките и гоцеделчевските зурни се определят 
от музикантите като големи и каба, а петричките – като малки и тънки (джура). 
(Пейчева, Димов 2002: 43). Горанската зурна, наричана в албанската част на Гора 
„свирла” (местното наименования на зурната е свирла – тупанджие и свирладжие, 
пише и Треруп за Призренска Гора, вж. Traerup 1974: 212), по своя тип е близка до 
големите разложки зурни. За музикантите е ясна разликата с по-малките зурни, познати 
в други региони на Албания: „Големи се. Има, има, во Пешкопия, малови свирчичича, 
наши биле големи свирли, най-тежке биле свирле наше и ове, що са ги зели сега от 
Ополье, от Косово, косовски, са големи свирле, ама са по-ледички на свиренье, по-
ледички са, а наши биле тежки.”99 Треруп твърди, че инструментите в Гора не се 
различават от онези в Призрен и Дебър – голям тъпан и големи свирли (Traerup 1974: 
212), но това не е съвсем точно. Зурните в областта Голо Бърдо, днес в Албания, но до 
1913 г. принадлежала към Дебърската каза и реално разположена в голяма близост до 
самия град Дебър, по своите технически и звукови параметри се доближават в по-
голяма степен до Петричките и Гоцеделчевските зурни, т.е. имат по-малък размер и по-
високо или „по-тънко” звучене. Зурнаджията Чершит Аджия от с. Шищавец посочва 
Пешкопия – град в Албания, който също се намира недалеч от най-северните селища на 
областта Голо Бърдо, както и до Дебър. Още по-интересно е, че музикантите от Голо 
Бърдо също имат представа, че горанските зурни са по-големи и че са „каба”. 

Както и у нас, така и в Гора, на зурни и тъпани свирят само цигани (Вж. и 
Traerup 1974: 212). В България и на територията на днешна Република Македония 
музикантите зурнаджии най-често са определяни като цигани, свирещи на различно по 
етническа принадлежност население (Пейчева, Димов 2002: 20). И според Н. Кауфман – 
изпълнители на зурна са „само турци и турски цигани, българите не свирят на зурна” 
(Кауфман 1965: 251). Всяко от селата в Кукъска Гора е имало своите зурнаджии: 
„...има от Църнолево, от Борье, от села близни, от Оргоста, све, па горанци.”100 В с. 
Шищавец Чершит Аджия дълги години е сред най-изявените музиканти и с това се 
препитава – „Я съм видеф аир, кукя и деца съм ги израстеф со свирла!” Той обаче е 
изключение – не е циганин: „Да, ама овде сме свирили на партиско, на енвероджево и 
беляви, не само цигани!”. От няколко години той вече не практикува: „Во Шищеец не 
свириф никой повекье от мене, я съм я забравиф и нема друг вече, нема друг...”101 Днес 
на сватба в Шищавец свирят зурнаджии, поканени от Кукъс, от други села, някои от тях 
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дори са образовани, а не самоуки102. В косовската част на Гора също за сватби (и за 
други празници) се канят свирачи, най-често от Призрен, отбелязва Ристовски още 
преди повече от 40 години (Ристовски 1969б: 155), макар че имат и своите местни 
цигани зурнаджии, например от с. Млике (Traerup 1974: 212). 

В Гора на зурни свирят винаги двама зурнаджии – единият води мелодията, а 
другият я следи. Зурните са винаги в съчетание с тъпани (Пешић 1974: 90). Според Б. 
Треруп, ритуален характер има свиренето на зурни и тъпани в комбинация от един или 
два тъпана с две зурни. Редица български автори и автори от Република Македония 
също пишат, че зурната не се среща като солов инструмент, а само в комбинация с един 
или два тъпана. (Пейчева, Димов 2002: 22). Такава е ситуацията и в с. Шищавец – двете 
зурни винаги са придружени от два тъпана. Според направената типология на 
двугласното зурнаджийско свирене в България Л. Пейчева и В. Димов очертават три 
форми на примитивен двуглас: хетерофония, паралелизъм и бурдон (Пейчева, Димов 
2002: 106). В тази класификация горанското зурнаджийско музициране би следвало да 
се постави в типа „бурдон”: „Йена седи, йена меша...”. В някои случаи за още по-
плътен и пробивен звук зурнаджиите са трима, като в това съотношение двама 
изпълняват бурдона: „... сега негде ке застане ениот, ке чува, ениот оди, а има 
двайцата йедно, ка вода, що тече, се йедно.”103 Б. Треруп дори съобщава, че 
присъствала на сватба с 10 свирачи, свирили заедно в кулминацията на сватбата, когато 
завеждат невестата на кон в новия ѝ дом (Traerup 1974: 212). 

Зурнаджийската музика присъства (наред с обредната песен в някои ситуации) 
във всички моменти от сватбата – обиколките из селото, танците на мъжете и жените, 
„спортните игри”, които се състоят в неделя следобед (Traerup 1974: 212). Според 
Пейчева и Димов ролята на музикантите в сватбата е на вътрешни фигури, без които 
сватбата не може да се случи. Обикновено музикантите водят шествията, маркират с 
музиката си обредни роли, действия, времето и пространството на сватбата – те са 
вещите, знаещите обредността (Вж. Пейчева, Димов 2002: 149). Зурнаджиите са 
ключови за конкретни ритуални моменти: Например началото на сватбата в албанската 
част на Гора, когато се засвирва „нибет” и първото хоро, водено от бащата на 
младоженеца, шествието и хорàта при вземането на „байрака”, съпровода на конните 
надбягвания и пехливанските борби (ако има такива), „буденето” на невестата призори, 
шествието за вземането на невестата и отвеждането ѝ до дома на младоженеца, 
ритуалното изиграване на хорото „Калъчуйна” (под звуците на зурните и тъпаните), 
хорàта преди брачното свождане, както и последните хорà след първата брачна нощ, 
преди да се върне байрака обратно и да завърши сватбата. 

По спомени на музиканти в миналото зурните и тъпаните са обикаляли от къща 
на къща, за да „викат” поканените: „... напре сме зувале, да зуеш от кукя на кукя – тия 
си пишат на листо и ке идете со тупани дома да го викаш за сватба и ке ги носиш за 
кай сватба, во събота, сви, цело село викано. И во Борье ги викат „сватбарице”...”104 
Ч. Аджия резюмира участието на музикантите в сватбата: „Сме влизале во сабота, во 
недела и во понеделник кай саато осем сме излизали, девет. Новоженя ка излезе от 
собата своя со невеста, да му свирет, играе още три-четири ора и ке бегаме, ке ни 
дадет париня и ай дома. Тога било по шес иляда. И ка ни изпратет, ке свириме от кукя 
до овде со свирене, ке ни дадет рука – ай со здраве и ке бегаме, како кой по работа 
своя.”105 
                                                        

102 На сватбата в с. Шищавец на 20 юли 2011 г. свириха двама братя, завършили музикално 
образование в Македония. 

103 Чершит Аджия, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
104 Чершит Аджия, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
105 Чершит Аджия, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 



 46 

Що се отнася до формата и структурата на зурнаджийските мелодии, поради 
подчертано импровизационния им характер, улавянето на архитектониката в този 
импровизационен процес е много трудно. Авторите Пейчева и Димов говорят за 
„мнемонични формули-опори”, в които са внедрени инструментализирани версии на 
традиционни местни и медийно-популярни песенни образци или фрагменти (отделни 
ходове) от тях (Пейчева, Димов 2002: 109). Характеристиката, която самият музикант 
дава на мелодиите, е „тежки”: „Ама мельодии наши по-тежке се, наши се мераклии 
люди и сакат еснафи убави.”106 Но в тях все пак се съдържат както традиционни 
мелодии, свързани с местни песни, така и нови, модерни, научени от медиите или във 
връзка с мобилност и миграции: „... мельодия друга – Джамилина, Емерагина, 
Джамиля тенка висока, бела и цървена, каква била тая Джамиля, бе, она била от 
Крушево, овде била мужена... Такво било времето, сега е време друго, све ке оди 
работа – не оди назад, оди напред, а е таке?”107 

Наред с „обикновените” инструментални мелодии, според Б. Ристовски, със 
сигурност трябва да се изтъкне споменаваният вече тип мелодия, наречен „нибет”. Тези 
мелодии не се придружават от вокална интерпретация на песни (Ристовски 1969б: 155) 
и имат специфичен музикален облик. „Нибет” се свири в началото на сватбата, когато 
отиват „алищарите” в дома на момичето, както и (според Б. Треруп) в събота вечерта в 
къщата на младоженеца (Вж. Traerup 1974: 212). В с. Шищавец изпълнението на 
„нибет” задължително е предназначено за някого от обредните участници, т.е. той го 
„поръчва” – младоженецът, бащата, вуйчото, за което трябва да си „плати” на 
музикантите: „Ка не, треба да дадеш пари. Ка си чукнал гърди, ка си застанал за 
нибет, стае паре, страмота. Нибет паре сака, имаш, немаш, сигуросайсе се и оди за 
нибет.”108 

Според събеседниците на Пейчева и Димов – зурнаджии от Югозападна 
България, „небет” е типичен „мюсюлмански адет”, свири се на трапеза в домовете на 
близки роднини, разпространен главно сред турци и турчеещи се (Пейчева, Димов 
2002: 171). Авторите дори цитират свой информатор, според когото „небет” се свири на 
„помаците” – „прайш на маса една продълговата музика”, „зурните и тапано така чука 
лека-полека чат-пат”, „даже обръщат тапано и само прачката”, „да направи по-голем 
кеф, като старо време как е” (Пейчева, Димов 2002: 173). Действително и в с. Шищавец 
тъпанът не участва или участва само маркиращо в „нибета”, мелодията се възприема 
като не-хороводна, импровизационна и всъщност тя има по-свободен и близък до 
безмензурност характер. Обикновено изпълнението на „нибет” продължава дълго, още 
повече че е предназначено за някого, и в процеса на разгръщане на мелодията 
музикантите получават пари, свирейки „на ухо”. Б. Треруп пише, че се отсвирва дълго 
като поредица от песни. В края на „небета” след половин час или повече се включва 
тъпанът и завършва със зурната (Traerup 1974: 212). 

 
Танци 
Изследователките на народния танц в Призренско сестрите Любица и Даница 

Янкович още през 30-те години на ХХ в. съобщават, че навсякъде в Призрен мъжете и 
жените играят отделно, не само в отделни хорà, но дори и в отделни стаи (например по 
време на сватба) (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 94-95). Ристовски също споменава, че в 
горанската танцова традиция съществуват мъжки и женски хорà, и като пример посочва 
мъжкото хоро „Комитското” (Ристовски 1969б: 155). При гораните в албанската част на 
Гора в миналото половото разделение строго се е спазвало: „На време старо ка играе 
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дейке, никой немаф да влезе, не, не, муж да влезе!”109 Днес този модел все още 
функционира, но вече значително по-свободно – например след като на Гергьовден се 
изиграят отделно мъжки и женски хорà, следва и смесено хоро. Това може да се каже и 
за сватбата в тази част на Гора, където в близкото минало хороводната практика отново 
е била мъжко-женска: „Сега – гледай, само немаш право да влезеш во оро, кай жене да 
влезеш немаш право и овде немаш право. Овде знаеш ка било? Само новоженя влиза во 
оро кай дейке, кай мланесте, кай жене, само новоженя, а па сега се измешале.”110 С. 
Станкович също пише, че в косовския дял на Гора се играят отделни хорà според пола 
на участниците – мъжки и женски. Мъжете играят под съпровода на зурни и тъпани, а 
жените – на дайре и песен. Тя интерпретира този съпровод като резултат от приемането 
на исляма – за женските игри се е добавило дайре, а за мъжките – зурната (като източен 
инструмент). Авторката също отбелязва, че към момента на нейното изследване могат 
да се видят и смесени хорà по време на празнуването на Гергьовден (Джурджевдан), на 
сватба и сюнет. Традиционното поведение е такова, че девойките не смеят да играят 
пред женени мъже, а омъжените жени играят само пред собствените си мъже 
(Станковић 1993: 14, 23). 

В миналото при гораните хорàта на песен са били част от обредна или 
всекидневна ситуация, но постепенно инструменталният съпровод измества женското 
пеене. Относно инструментите, с които се съпровождат танците, Л. и Д. Янкович 
споменават дудук, гайди, зурни и тъпани, но за жените и женските хороводни песни 
това могат да са дайрето или тепсията (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 39). За Призренско 
сестрите Янкович пишат, че призренските хорà могат да се водят и от мъж, и от жена, 
музикалният съпровод може да е пеене и свирене – ако е хоро на песен, всички пеят и 
играят, а ако става дума за инструментален съпровод, за градовете това е цигулка, 
дайре и кларинет. Този състав според авторките на турски се нарича „чалгия” 
(Jанковић, Љ. и Д. 1937: 96). 

От по-старите хорà, изпълнявани в региона, Л. и Д. Янкович посочват хорото 
„Стара Призренка”, типично за призренския танцов стил. То се изпълнява на песента 
„Бре девойче, бре джаволче, чия беше ти”, а хорото „Нова Призренка” – на песента 
„Разгранала грана йоргована”. Според тях „Стара Призренка” е версия на 
разпространения тип южносръбско хоро „Лекото” (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 94-95). С. 
Станкович също смята, че „Лекото оро” е сред най-застъпените (дори на Балканите), 
което е доминация на един хореоложки образец (Станковић 1996: 112-113). Основният 
вид на играта е полукръг, а ръцете на играчите са вдигнати на височината на раменете 
(Станковић 1993: 14). Сватбените хорà също най-често са от типа „Леко хоро”, като 
този хореоложки образец е познат в цяла Метохия (Вж. Станковић 1993: 19). Познати 
са също хорà като „Жикино”, разпространено в Централна Сърбия, или „Шота” – 
станало популярно под албанско влияние (Станковић 1993: 23). В горанските албански 
села „Лекото хоро” е познато под наименованието „Нашенско (Нашинско)”, което е 
свързано със самоназоваването на гораните като „нашенци”. 

От сватбените хорà трябва да се спомене „Бродското хоро”, което се играе в 
събота сутринта от бащата на младоженеца и именно с него се поставя началото на 
сватбата. „Бродското” се играе от гораните и в Косово, и в Албания. С. Станкович 
споменава също изпълняването на сватба на хорото „Машала”, за чието име тя допуска 
апотропейно значение, тъй като в миналото се е играло и около огън (Станковић 1996: 
112-113). Интересно е, че това хора също има полово различни варианти. „Женска 
машала” се играе на мегдана и представлява нощна игра, наблюдавана от цялото село, 
продължаваща няколко часа през нощта. Първо се води от невестата, а след това 
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мястото ѝ се заема от сестра, роднина или приятелка. В женския си вариант това хоро в 
Гора е синоним на последната игра на младото момиче преди да стане невеста 
(Станковић 1993: 14-15). 

В албанската част на Гора „Женска машала” не съм наблюдавала, но там 
функционира мъжкият вариант на това хоро. „Мъжка машала” според С. Станкович се 
прави на втория ден на сватбата преди свождането на младите. По същия начин хорото 
се води от младоженеца, сменен после от роднина или приятел (Станковић 1993: 17). 
Тъкмо такава е функциониращата хороводна практика в сватбата в с. Шищавец и днес – 
преди първата брачна нощ младоженецът играе хоро, а невестата го чака у дома, тя не 
присъства. Водейки това хоро, той запалва кърпата си – „миндильче ергенско”– много 
атрактивен момент за зрители и участници и си слага кърпа, която му е подарена от 
невестата. В този жест има подобна на „Женската машала” символика – това е 
последното хоро на младоженеца като ерген. 

Едно от най-популярните хорà, което днес в албанската част на Гора все още има 
ритуален характер, свързан със сватбата, но днес вече се играе и на Гергьовден, е 
„Калъчуйна”. При идването на младите в новия дом са се играли „Калачойна”, 
„Тешкото” и др., пише С. Станкович (Станковић 1993: 18). Антониевич посочва 
запазените горански хорà под звуците на зурни и тъпани – „Колочайна”, „Сам по сам”, 
„Горанско оро”, „Кара Юсувово”, „Алий Агино”, „Тоскалиско” и др. (Антониjевић 
1995: 87), а още в първата половина на ХХ в. Л. Янкович отбелязва, че на сватба се 
играе „Каладжойна а ла турка”. Налице е известна връзка между косовските (по-общо) 
и призренските (по-конкретно) игри. Пример е играта „Калачойна” – с едно и също 
назоваване, но с разлики в мелодико-ритмическо и хореографско отношение. Тя е 
значително по-съхранена в Призрен, отколкото в цяло Косово, където по думите на Б. 
Нушич още във времето, в което той е консул там, започва да се губи (Jанковић 1936: 
11, Пешић 1974: 90). Наричана още „Калач”, по своя вид тази игра е позната, макар и с 
известни изменения, и в Тетово, Гостивар, Метохия и Косово (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 
94-95). Не само като игра, но и като музикално съдържание, „Калъчуйна” е много 
интересна, тя спада към най-старите игри (Аntoni 1958: 247). Според Л. Антони 
вероятно най-много се играе „Калъчуйна” в Подримля – от „шиптари” мюсюлмани и 
сърби, и то по селата и околностите на Ораховац и Сува Река. В Призрен я играят и 
„шиптари” мюсюлмани, дошли от селата (Аntoni 1958: 246). Този автор смята още, че и 
в Македония, макар и не в такава степен, са разпространени тези игри – играят ги и 
„македонци, и шиптари, но само мъже”. „Калъчуйна” от Дебър е пренесена в Метохия, 
особено в Призрен и околността, където се е „одомашнила” (Аntoni 1958: 246). 

В албанската част на Гора „Калъчуйна” е особено популярно хоро, което според 
гораните е мъжко и специфично горанско (вкл. и за косовската част на Гора): „Оро 
нашинско и после играе мужи Калъчуйна, Кълъчуйна е Гора, горанско, и на време 
Енверово се играло, валье горас111, Калъчуйна е име, валье горас, оро горанско... (...) 
Горанско, ама него сваки не мож да го игра. (...) Кому е дадено да игра, ке игра.”112 
Смята се дори, че това хоро не е познато сред албанците в региона: „Само горани, само 
горани сигурно. (...) Ове новесевци113 що се, ове оро не го играят, само горани, и во 
Борье го играе. Го играе во Борье по-убаво от овде.”114 До скоро то е имало строго 
ритуален характер – изпълнява се, докато се чака „вземането” на невестата. Днес обаче 
се играе и на Гергьовден. Интересно е, че по време на режима на Е. Ходжа тъкмо това 
хоро става емблема за гораните при участие във фестивали и форуми на 
                                                        

111 Горанско хоро 
112 Флютра Драга, с. Шищавец, юли 2011 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
113 От Ново село, в което днес живеят само албанци. 
114 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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художествената самодейност. В с. Шищавец почти всички си спомнят наградата, която 
получават гораните на фестивал в Москва през 1957 г.: „Калъчуйна горска га зимале во 
фестивали, влизала, и от шищяни се играла. (...) Со овя оро биле во пеесет и седма 
година во Русия, за фестивал, третьо место зеле, ама го играли мужи, не го играле 
деца. Стари муже, ама го играле со темель, шо велиме.”115 

„Калъчуйна” в албанската част на Гора се играе само под звуците на зурни и 
тъпани (съчетанието на две зурни с два тъпана). Гораните от с. Шищавец отхвърлят 
изобщо възможността този танц да е съпроводен от оркестър: „Калъчуйна не може со 
оркестра, само со свирли? Со свирли, Веса, тупне тупан, сака – та, даг-дан, нема 
оркестър ритъм за Калъчуйна.”116 Музикалният съпровод навсякъде в горанските села 
е от зурни и тъпани, но Антони отбелязва, че по градовете тези игри се играят с 
„чалгаджийски” оркестър, който се състои от кларинети, цигулки, дайре и тарамбука. В 
по-ново време към този оркестър се добавя и тамбура (бугария), като свирачите винаги 
са цигани. 

Етимологията на името „Калъчуйна” се свързва с игра със саби или ятагани. 
Антони съобщава, че мюсюлманите от Призрен и днес играят „Каладжойна” с ятагани, 
но на друга мелодия, а в Гора и Ополье, където се играе под звуците на зурни и тъпани, 
сега сабите са заменени от дървени прътове (Аntoni 1958: 246). Този автор извежда 
назоваването на тази игра от турски – „калъч” значи сабя, а „оюн” – игра. Сърбите 
наричат играта „каладжойна”, а в по-ново време „кълъч”. „Шиптарите” католици я 
наричат „калайджони”, а турците и циганите – „кълъч ойни” (Аntoni 1958: 245). Във 
вариантността на назоваванията на играта – „Каладжойна” и „Калач”, призренци 
виждат сериозна разлика и тя е свързана с това, че „Каладжойна” се играе от 
мюсюлмани, а „Калач” от православни, твърди Антони (Аntoni 1958: 246). Гораните от 
Кукъска Гора свързват името също с турски произход: „Калъч, калъч... Сака да се рече, 
се вика на по турски камшик, па що има вързано со ове. (...) ... ама само мужи го 
играт.”117 

В албанската част на Гора хорото „Калъчуйна” структурно е изградено от 
няколко хорà, всяко върху специфична мелодия и съответно със специфичен 
хореоложки строеж. Антони смята, че структурата му се състои от 4 до 12 игри или 
фигури (Аntoni 1958: 245). Различни автори отбелязват, че вариантът от Призрен, както 
и от Дебър, е с 4 фигури, а от Подримля с 5 фигури. Сестрите Янкович установяват, че 
в Призрен и Призренско фигурите са 5 – играе се в кръг, но не се държат за ръка, 
движенията изглеждат освободени. Мелодията, която съпровожда, също има 5 дяла, 
като на всеки отговаря по една фигура. Метрумите в първите четири части се сменят – 
5/4, 2/4, 4/8+5/8, 3/4, а в петата остава 3/4, както в предходната (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 
97-99). Антони заявява (въпреки твърдението на Янкович), че фигурите са 4 и че тази 
информация е получил както от „чалгаджии”, така и от стари играчи (Аntoni 1958: 245). 
Той също така смята, че в музикалната литература е трудно да се намерят подобни на 
„Калъчуйна” форми тъкмо поради тази съставност от няколко дяла (Аntoni 1958: 247). 

Антони прави описание на всяка от „игрите” във варианта на „Калъчуйна”, 
наблюдаван в косовската част на Гора: В първия танц играчите се държат за кърпа, по 
двама играчи за една кърпа, които се кръстосват в средата, играе се в кръг и в посока 
надясно; за втората игра кърпите се освобождават (само водачът размахва кърпа), 
играчите не се държат за ръка, но синхронизират стъпките си, играе се също така в кръг 
и надясно; третата игра е сходна на втората – отново е кръг, в посока надясно, без хват 
за ръце, но метрумът е различен от втората игра, както и ритмическата стъпка; 
                                                        

115 Зана Ука, с. Шишавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
116 Зана Ука, с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
117 Муса Кинджи, с. Шищавец, май 2012 г., зап. В. Тончева, Н. Ука 
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четвъртата игра се нарича „чифте”, с двойна стъпка, в по-бързо темпо и с размахване на 
кърпи от всички участници (Аntoni 1958: 246). Според сестрите Янкович 
синкопираната стъпка, която се явява в „Калач”, спада към южносръбските 
хореографски елементи (Jанковић, Љ. и Д. 1937: 95). Гораните в с. Шищавец също са 
запознати с многосъставната структура на това хоро: „Калъчуйна има три-четири ора 
заедно се игра – почне с Караюсуфова и свърши с Калъчуйна тежка... (...) Четири-пет, 
три-четири. Свако свуа мелодия има, свако оро свуа мелодия има. Има разлика, како 
нема разлика!”118 Четирите хорà, които събеседниците посочиха, са „Караюсуфова”, 
„Калъчуйна”, „Тежката” и „Бързата”. Отбелязва се, че последното хоро – „Бързата”, 
„влезла доцна119, влезла сега, немало Бързата...”. Разликата между отделните дялове на 
„Калъчуйна” е свързана с хвата, както отбелязва и Антони: „Калъчуйна се игра за руке 
фатене, а Караюсуфова се игра саме-саме.”120 Наблюдава се разлика и в селищните 
варианти: „И во Борье се игра. А е истото? Исто121 не е, ама мало по-бързо, по-бързо 
играе боряни мало”122. Според шищяни различието им от косовската част на Гора, се 
дължи на различния контекст, в който живеят косовските горански села: „Слушай, 
Рестелица има ене друге, на време сръбско паросале123 старото, влезлека во новото, 
по-модерно. Калъчуйна стари га знает, млади – не!”124 

В своя анализ на играта „Калъчуйна” Антони допуска, че тя имат ориенталски 
произход, което е видно първо в названието й, а се усеща и в музиката, с която се 
съпровожда. Метроритмически „Калъчуйна” е богата, мелодически също, с много 
мелизматика. С оглед на повечето варианти на тази игра, авторът разсъждава върху 
хипотезата за развитие на косовската „Калъчуйна” от източен вариант на същата игра – 
по нейно подобие или дори надграждайки я. Допуска, че е възможно косовският 
вариант да е „първо копие на оригинала” (Аntoni 1958: 247), т.е. своеобразен инвариант. 
Това, разбира се, е трудно доказуемо, като се има предвид разпространеността на танца 
и високата му вариантност. 

В заключение, видимо е високото ниво на съхраненост на традиционната 
култура и знания сред гораните в Кукъска Гора, изразяващи се в жизненост на 
сватбения ритуал и свързаните с него музика и танц. Патриархалният модел в областта 
е все още жив, параметрите на сватбената обредност са устойчиви, но „отварянето” на 
общността към света, влиянията на медиите и глобализационните процеси, както и 
съвременните гурбетчийство и миграции, са причина все пак за постепенно 
трансформиране на традицията. 
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„Хващане на колач“ – правене на обреден хляб в дома на момчето 
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Байракът – снимката и часовникът на починалото момче 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ходене на „алищари“ 
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Сандък за чеиза на невестата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Бричене на новоженя“ – бръснене на младоженеца 
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Хорото „Калъчуйна“ (играе се докато чакат да се изведе невестата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хвърляне на „леп мланестечки“ (обредния хляб, донесен от невестата) на малки 

парченца върху всички гости, като всеки се стреми да си вземе 
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Хоро вечерта преди първата брачна нощ пред дома на младоженеца 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хоро вечерта преди първата брачна нощ  

(носията в преобладаващ червен цвят е на невестите – омъжените жени) 
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Сватбено хоро на мегдана в с. Шищавец (носията с белия „скутач“ е на момите – 

неомъжените девойки) 
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THE WEDDING OF THE GORANI IN ALBANIA – RITUAL, MUSIC AND 
DANCE 

Veselka Toncheva 
Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS 

Abstract 
Gora is a region, situated between three mountains: Shar, Korab and Koritnik, and on 

the territory of three countries: the Republic of Albania (9 settlements), Kosovo (19 
settlements) and Macedonia (2 settlements). In Bulgaria the community of the Gorani is quite 
insufficiently studied while its image in the Balkan scientific and social discourse is strongly 
influenced by political interests and different ethnic, national or religious dispositions. 

The field materials presented in the article are collected in the Albanian part of Gora – 
the village of Shishtavets (2008-2012). The text presents descriptively the main parameters 
and the different aspects of the wedding, and also the observations and the analyses of the 
traditional music and dance like a component of the still performed wedding ritual among the 
Gorani. 


