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Верският живот на българомохамеданските общности в областта Източен 

Рупчос, Средните Родопи, е предопределен от проникването и налагането на 
мохамеданството след края на ХVII в. и сложните християнско-мохамедански 
религиозни и фолклорни взаимовлияния и контаминации, които съпровождат (и 
следват от) този процес. В резултат на взаимодействието мохамеданският религиозен 
светоглед започва да доминира в местната фолклорна менталност, като се 
материализира в такива структуроопределящи за човешките общности дейности като 
поведенчески стереотип, молитвено поведение, култова практика. Промяната на 
фолклорната концептуална картина обаче остава незавършена, защото 
мохамеданството не успява да обхване, усвои и опредмети всички фолклорни ментални 
структури. Част от тях остават криптохристиянски (Димитров 1987), а други 
„възвръщат” някои черти от дохристиянските етапи на развитие. Пример за такъв 
развой е българомохамеданският фолклорен модел за сакралните владетели на света и 
техните светилища в Източен Рупчос (Малчев 1996а; Малчев 1996б; Филева 1996; 
Балабанова 1997; Малчев 1999 (2009); Димитрова 2000; Малчев 2001; Малчев 2003; 
Малчев 2005; Троева 2010). Мохамеданските сакрални герои, включени в него, се 
разделят на две групи според вида на сакралното отношение към тях. Едната група 
(Пейгамбер и Азраил), която може да бъде обособена в първа семантична верига, стои 
по-близо до предхристиянската конфесионалност. Вероятно заради това персонажите в 
нея нямат „свои” местни светилища. Героите от другата (т. нар. „втора семантична 
верига”) – Енихан Баба, Гергя, Саръ Боба, Ариз Баба – притежават черти, които са 
изградени под влияние на светогледа на двете монотеистични религии в областта. Те се 
почитат на определени сакрални места, които носят техните имена. Най-важен 
фолклорен източник за сакралните владетели на света и техните светилища в Източен 
Рупчос са мохамеданскитe фолклорни легендарни предания. Повечето от тях са 
етиологични и в тях се разработва общобългарският сюжетен тип „Движение (летене) 
на светец или сакрален предмет за пренасяне на святост”. Те материализират 
менталната потребност на селищните общности да набавят сакралност в културното 
землище, което обживяват. 
 

* * * 
Обект на изследване в настоящето изложение е Гергя. Той е единственият герой от 
втората семантична верига на местния мохамедански модел за сакралните владетели на 
света, който не носи духовната титла „баба”2. Светилището му има локално значение и 
се тачи предимно от българомохамеданската общност в Дряново. За сравнение „Енихан 
тепе”, където се вярва, че е гробът на Енихан Баба, традиционно се почита и посещава 

1 В основата на настоящия текст стои статията „Гергя – сакрален персонаж от пантеона на българите 
мохамедани от с. Дряново, Средни Родопи”. (Малчев 2001: 35–39) 
2 Баба (диал., араб.-тур.) – духовен баща; за думата baba – 1. баща, татко; 2. уважаван човек; 3. 
обръщение към шейх, вж. ТБР 1962: 45. Тук трябва да се напомни, че другите „баби” от втората 
семантична верига – Саръ Боба и Ариз Баба – нямат светилища в Източен Рупчос. 
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от всички мохамедани от района на Източен Рупчос и Смолянско, а от първото 
десетилетие надхвърля регионалното си значение. Независимо от факта, че понякога 
двамата герои са представени като братя, които действат по време на Сътворяването на 
света, връзката на Енихан Баба със сакралните герои от първата семантична верига е 
по-ясна и по-категорична. Трябва да се отбележи, че в някои текстове Енихан Баба е 
персонификация на владетеля Пейгамбер, който често е натоварен с характеристиките 
на трансцендентно Божество. 
Култовото място, посветено на персонажа Гергя, носи неговото име. То е разположено 
на едноименен рид, северно от с. Дряново. Археологически разкопки там доказват 
съществуването на тракийски култови съоръжения3. През Средновековието „Гергя” е 
християнско светилище, посветено на св. вмчк. Георги Победоносец. Съставни части на 
християнския култов комплекс са разрушеният параклис, наричан „Тюрбята”, и 
изворът, който днес е каптиран. Наличието на близките местности „Килия” (*Светок 
Илия) и „Киван” (*Светок Иван), показва, че в тази част на дряновското землище преди 
насилията в края на XVII век има съсредоточаване на християнски култови места4. 
Тяхната дейност бива преустановена след помохамеданчването на местното 
християнско население. Българите мохамедани от селото свързват пряко названието 
„Гергя” с името на християнския светец Георги Победоносец. Според някои от тях той 
е погребан на върха, като разрушеният параклис „Тюрбята” е негова гробница.  
„Свети Гергя” – там бил гроба на Гергя. Имаше рисунки, нещо като китара имаше. 
Имаше и човешки крак, китара като цигулка, нo с дълга струна. Ама един човек – 
циганин, та за злато го гръмна. Май хиляда деветстон седемдесе и седма година.”5 
Името „Тюрбята” произлиза от арабска дума със значение ‘гробница, мавзолей [на 
бележит мохамеданин]’, която прониква в източнорупчоския говор чрез дейността на 
мохамеданските религиозни служители. (ТБР 1962: 590) След това е усвоена и 
подчинена на местните диалектни закони6. Според един от местните жители названието 
може да се преведе с израза: „Да се съгласиш на неговото.”7 Според друг то означава: 
„Заклет си; нищо да не казваш!”8 Тези народни етимологии са път за разбирането на 
мястото на светилището в местните фолклорни представи. Табуизирането на 

3 На мястото археолози от Среднородопския исторически музей „Стою Шишков” откриват тракийски 
скални гробници и квадратен кладенец със сложно профилирани стени. Вж. също Стаменова 1991. 
4 За съществуването на християнски манастири в Радюва планина, където се намират с. Дряново и 
светилището „Гергя”, вж. Тулешков 1989, карта № 3. Този факт се потвърждава и от названието на 
близкия връх „Пандурова чука”. (Панайотов, Страшимиров 1982: 272) През османското робство 
„пандури” са наричани пазачите на манастирите в българските земи. (Геров 1977: 10) 
5 Архива на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” (ААО). С. Дряново, общ. 
Лъки, 1991. Разказал Момчил Райчев Ушев, р. 1950 г. в с. Дряново, общ. Лъки, обр. 8 клас, гор. работник, 
миньор. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 1 юли 1991 г. в с. Дряново. 
6 Според един от тях с определителен член -т, -та, -то, -те се членуват тези съществителни имена, 
които в разговор се употребяват индеферентно – без подчертаване на отношения на притежателност, 
отдалеченост и т. н. За сравнение членната морфема -с, -са, -со, -се показва притежателност и 
пространствена близост, а членът -н, -на, -но, -не – чуждост и пространствена отдалеченост (напр. 
„Тюрбята”, *”Тюрбяса”, *”Тюрбяна”). (Стойков 1993: 127–140) Анализът на диалектния 
словообразувателен модел разкрива и друга особеност на отношението към разрушения параклис. В 
думата „Тюрбята” определителният член показва и единственост на назования предмет. 
7 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказал Момчил Райчев Ушев ... 
8 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказал Иван Любенов Пантев, р. 1945 г. в с. Дряново, общ. Лъки, 
обр. 8 клас, миньор-пенсионер, майка от с. Богутево, общ. Чепеларе. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 3 
юли 1991 г. в с. Дряново. 
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религиозната дейност, извършвана там, по-късно е подсилено от потискания спомен за 
насилственото помохамеданчване, което се извършва в непосредствена близост до 
култовото средище на персонажа Гергя – на най-стръмната канара в източната част на 
светилището, наречена „Расчепина”9 . Кървавото събитие е наблюдавано отдалече от 
някои, успели да избягат дряновци. Мястото, откъдето те гледат и скърбят, се нарича 
„Тъжилица”10. 
В местната фолклорна вяра са запазени вярвания, че в един период от време Алаховото 
– демонична персонификация на Гергя – започва да обикаля всяка нощ на кон из селото 
и да тътне с копита11. Едва след възстановяването на традицията (християнска до 
религиозната конверсия) да се коли курбан всяка година в местността „Гергя”, 
демоничното същество престава да ходи и да плаши селяните. 
„Алаховото на кон ходеше и на кон обиграваше.”12 
„На „Гергя” ходат от цело село. Тоа човек умрел и почнали да колят. Щото конь 
излизал с човека и обиграва селото. Не го виждали. И курдисали го да правят курбан. 
Лошо било. Кога ходил тътнело. Отколе е това. Душана ходила, не знам. Духона не 
можел да има спокойствие и като почнали да правят, спрел да ходят.”13 
„И Герги ходи при Иниха да го обижда с огон или вода в корпа. Ас съм го виждала, ама 
да ти разпрая. Адин път вечеру бобу14 вика да ходя да прибера мулено. То беше 
зачукано ей там горе де видиш. И по едно време в томното видя един чиляк в чьорно, 
целия чьорен. С една качулка на глава, образ15 не се вижда, с чьорни дрехи... Кат мао 
видя, са скри. И се уплаших и се разболях, та ма водиха на ходжа. И ходжата рече: 
„Тва, дет си го видяла, е Герги. Той излиза през ноща от гроба да види как живеят 
хората. Той е много чьорен, защото му е мъчно, че людете го забориха, не го тачат, 
не колят вече курбанлок за него, не го обиждат. Затва той слиза и дохожда при 
тях.”16 
Може да се допусне, че в тези записи е отразено действителното напускане на 
християнското светилище в първите години след смяната на религията на местното 
население. Членове на новата мохамеданска общност обаче са същите онези дряновци, 

9 „До „Гергя” вярата са ни менили.” ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказал Момчил Райчев Ушев 
... 
10 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказал Момчил Райчев Ушев ... 
11 В представите и вярванията на местните жители всяко демонично същество носи обобщеното название 
„Алаховото”. Негов синоним е лексемата „дракус”. Героят Гергя обаче никъде не е наречен „дракус” и 
вероятно това е един от малкото случаи, когато в местния говор думите „Алаховото” и „дракус” не са 
синоними. За успоредицата „алаховото” – „дракус” вж. напр. следния текст: „Адно време имало... Кък 
казваха за Сашо Димов (жител на Дряново – б.м. – Р.М. ), долу, кат са връщал дванайсе часа от смена 
на воденицине. И той продума ли, напцува ли е... Имало е свадба, е такъва, през нощъ, ама такава 
свадба – Алахува, дракуска (курсив мой – Р.М.) свадба. И той, продумал ле е, напцовал ле е – и направо 
устата му са били отишли чак ей тука, чак на врата.” ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказала 
Росица Илиева Чукалова, р. 1949 г. в с. Мостово, общ. Асеновград, обр. полувисше, учителка. Зап. Св. 
Гагарова, К. Рангочев и Р. Малчев на 5 юли 1991 г. в с. Дряново. 
12 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказал Иван Любенов Пантев … Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 
6 юли 1991 г. в с. Дряново. 
13 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказала Енка Миткова Павлова, р. 1939 г. в с. Дряново, общ. 
Лъки, без обр., земеделие. Зап. К. Рангочев и Р. Малчев на 2 юли 1991 г. в с. Дряново. 
14 Бобу (диал.) – татко, баща ми. 
15 Образ (диал.) – лице. 
16 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1994. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова, р. 1917 г. в с. 
Дряново, общ. Лъки, без. обр., земеделие. Зап. Б. Бонева на 7 август 1994 г. в с. Дряново. 
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създатели и носители на християнския локален вариант на българската фолклорна 
култура, които тачат векове наред св. вмчк. Георги Победоносец в м. „Гергя”. Именно 
те продължават, но вече в мохамеданска култова форма, традиционното почитане на 
светеца и светилището. 
За особено високото положение, което заема героят в представите и вярванията на 
жителите на с. Дряново, говори един от неговите атрибути – конят. Основно 
транспортно средство в района от най-стари времена е мулето. Коне се развъждат рядко 
и са белег на богатство и власт. В края на османското робство в Дряново на кон язди 
единствено местният деребей Емин ага и то само когато иска или да подчертае своето 
могъщество пред другите аги и пред раята, или за да участва във война. Ето защо, 
представата за Гергя като ездач на кон има в съзнанието на местните жители съвсем 
определени социални измерения. 
„Мота17 макя, га е дошла млада невеста, било вечерон. Ана18, старана, турила да вари 
трахана. Вутернана19 отишле москине20 да се кланят21. Тогава бабата и невестата 
са останали да точат клин22. Чули са кучка да лае, техна, до вратана била. Тогава 
излела невестана и бабана. Видели конь. И на коня ехал брата на Енихан. Ама, викаше 
майкана, коня бил лъщел като злато, със златни копита. И на нега сидял чилек – 
брата на Енихан – със зелени дрипи, със зелени дрехи. Коня отишел йе жемиена. Ам 
тогава влел в джамияна – отворили са вратана. Ама никакъв не го видели наште 
дедовци, наште бубайци.”23 
Показателни по този въпрос са сведенията на Хр. Попконстантинов за поведението на 
тъмрашкия деребей Хасан ага Караходжа, управител на Рупчоска нахия в средата на 
ХIХ в. Когато е повикан да се представи на пловдивския паша Дели Исмет, 
българомохамеданският първенец отива при него на кон, за да демонстрира своето 
достойнство и независимост (Константинов 1987: 5). 
Мохамеданското битие на култовото средище на персонажа Гергя може да бъде 
възстановено най-пълно. Причина за това е тоталната мохамеданска религиозна 
принадлежност на местното българско население докъм средата на ХХ век и късата 
историческа дистанция от времето, когато светилището активно действа като култов 
център. На върха се прави общоселски курбан, който отбелязва завършването на 
сенокоса. Обредната трапеза се прави на широката поляна до каптирания извор, в 
западната част на „Гергя” – между местностите „Килия” и „Тюрбята”. Само ходжата и 
мъжете ходят до гроба на светеца и правят „дува”24. 
През 70-те години на ХХ век, в периода на развития социализъм, в местността „Гергя” 
започват да се извършват ежегодни граждански тържества, наречени „родови срещи”. 
На тях се събират представителите на един, предварително избран дряновски род. Те 
заменят мохамеданските религиозни курбани в чест на героя Гергя. 

17 Мота (диал.) – моята. 
18 Ана (диал.) – она, тя. 
19 Вутернана (диал.) – на сутринта. 
20 Москине (диал.) – мъжките, мъжете. 
21 Да се кланят (диал.) – да се молят [в джамията]. 
22 Клин (диал.) – вид баница. 
23 ААО. С. Дряново, общ. Лъки, 1991. Разказала Дафина (Тарфина) Шабан Чукалова … Зап. Св. Гагарова 
на 5 юли 1991 г. в с. Дряново. 
24 Дува (диал., араб.-тур.) – молитва; за думата dua вж. ТБР 1962: 145. 
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След 1989 г. по-младите жители на с. Дряново възвръщат вярата на предците си и се 
покръстват, а в момента (2013 г.) в м. „Гергя” се възстановява християнският параклис 
на св. вмчк. Георги Победоносец. 
 

* * * 
В заключение може да се обобщи, че почитането на мохамеданския сакрален персонаж 
Гергя и неговото светилище в землището на среднородопското с. Дряново е 
специфична изява на местния религиозен и културен развой. Същевременно то споделя 
общобългарските черти за създаване и развитие на фолклорни местни култове към 
светци и култови средища, независимо от тяхната религиозна доминанта – православна 
християнска или мохамеданска. Този факт подкрепя твърдението, че 
българомохамеданската фолклорна традиция в Източен Рупчос е разновидност, но и 
неразделна част от българската фолклорна култура. 
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ТНЕ FIGURE OF “GERGE” IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE 
VILLAGE DRYANOVO, LAKI MUNICIPALITY 

Rossen R. Malchev, Ph.D. 
‘Ongal’ Association of Anthropology, Ethnology, and Folklore Studies 

Abstract 
 
The complicated historical fate of the Bulgarian Muslims living in the region of the Middle 
Rhodopi mountain resulted in the creation of specific ethnic, confessional and sociocultural 
phenomena. Ay a part of the folklore they can be seen in the structure of the local conceptual 
picture of the world. 
This work reveals the place of the cult center “Gerge” in the folk believes of the Bulgarian 
Muslims from the village of Dryanovo, Laki municipality. The work is aimed at revealing the 
genesis, the development and the present condition of the holy place using archaeological and 
ethnological evidence collected through a field study in 1991–1994. 
The primary materials are deposed in the Archives of the ‘Ongal’ Association of 
Anthropology, Ethnology and Folklore Studies as well as in the local public Archives of the 
regional center Laki. 
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