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1. ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 

1.1.Обект на изследването:  

 

 

 Обект на изследването в дисертационния труд е арабският танц и неговите 

специфични форми в Близкия изток и Северна Африка. Анализът е насочен към жената 

като изпълнител на танци и нейната роля за съхраняването и предаването на танцовите 

традиции от поколение на поколение в мюсюлманските общества. Фокус на дисертацията 

са конкретни танцови практики в Египет и Мароко – страни в два региона,  различни по  

своята култура и местни традиции.  Произходът, развитието и разпространението на 

танцовите форми там са представени чрез сравнения на конкретни танцови изпълнения,  

чиято роля за общността и символика са подробно анализирани. Търсенето на връзка 

между  женските танцови практики и идеите, които те изразяват, са поставени в контекста 

на общността и на това как тя възприема конкретни танцови изяви и съответните ритуали, 

които съпътстват тяхното представяне.  

 

 

1.2.Цели и задачи: 

 

 

 Основната цел на дисертационния труд е да разгледа най-характерните женски 

танцови фолклорни традиции в Египет и Мароко, отчитайки техния различен 

социокултурен контекст. За постигането на тази цел те са изследвани сравнително от 

гледна точка на основните им характеристики, техниката на изпълнение, символиката,  

ролята на жената като техен изпълнител и функцията, която имат в общностите, от които  

са част.  

 Конкретните цели на изследването са свързани със ситуирането на женския танц в 

арабските общества като цяло, с проследяването  на историческото му  развитие и 
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влиянието, което оказват върху  него култури, външни спрямо арабската. При 

съприкосновението на арабския танц със Запада се формират и съвременните сценични 

танцови стилове. Заедно с традиционните, те оформят богата система от близкоизточни и 

северноафрикански танцови практики. Опитът за тяхното класифициране е сред основните 

задачи на дисертацията.  

 Сред конкретните цели на работата е и разглеждането на танцовите обичаи като  

система от дейности и ритуали, при които символиката им е подсилена и допълнена от 

присъствието на нетанцови компоненти. За постигането на тази цел е потърсена връзка 

между  танцовите движения, поведението на изпълнителката и звука от традиционните 

арабски музикални инструменти, ритмите в разглежданите танцови форми, както и някои 

особености на възприемането на танцовата изява от публиката. Разгледани са и някои 

аспекти на сценичното или ритуалното облекло, както и употребата на къна при танцовите 

изпълнения – символи, които изразяват индивидуалност или общностен стремеж, чистота 

или добър  изход от ритуала.  

 

 

1.3.Теза: 

 

 

 В хода на изследването основната теза е свързана с факта, че в мюсюлманските 

общества женската танцова изява е съзнателно скривана, защото е в разрез с ислямските 

норми на поведение. Въпреки това танците, изпълнявани от жени съществуват и се 

съхраняват в редица женски общности и основно в семейството. Под влияние на западните 

култури, част от тези традиции се превръщат в сложни сценични танцови стилове,  

представяни под формата на професионални танцови програми в ресторанти, нощни 

клубове и фестивали като красиво изкуство. Друга част от танцовите форми са променили 

първоначалното си предназначение и от мъжки са се превърнали в смесен или женски 

танц. Има и такива, развили се като култови танцови ритуали, изпълнявани от жени. Тези 

ритуали имат различни лечебни или благотворни влияния върху един индивид или цяла 

общност. Част от женските танцови практики се допълват от разрешен и широко ползван в  

разглежданите общности обичай – рисуването с къна. За всички е от особено значение 
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ползваната музика, която подсилва смисъла на самия танц и задава нужните движения за 

неговото представяне. Облеклото за всички тези женски танцови обичаи е основен белег  

за индивидуалността на изпълнителката.  В Мароко тази индивидуалност е скрита от 

идеята за общностната принадлежност, докато в Египет е основен елемент от самия танц. 

 

 

1.4. Степен на разработеност на проблема: 

 

 След проучване на съществуващите изследвания в областта стана ясно, че подобно  

сравнение на танцови практики в Египет и Мароко не е извършвано до този момент нито в  

България, нито в чужбина. В национален план всъщност няма и изследване, посветено на 

близкоизточните и северноафрикански танцови обичаи. Това може донякъде да се обясни с 

факта, че тези практики в автентичния им вид не са популярни в нашата страна,  поради 

което са останали в периферията на изследователския интерес.  

 Основното предизвикателство пред работата по настоящата дисертация беше 

недостатъчното количество достъпни арабски извори и сравнително оскъдните 

изследвания на европейски езици. Това поражда и някои затруднения при формулирането 

на изводите за състоянието на женския танц от епохата преди възникването на исляма до  

края на XVIII в., когато европейските изследователи и пътешественици започват да дават 

някои по-подробни сведения за него. И все пак, в подкрепа на предложената теза са 

използвани разказите за живота на пророка Мухаммад, събрани в някои от каноничните 

сборници с хадиси. Свидетелства за наличието на танц в предислямска Арабия и в ранните 

години след възникването на исляма могат да бъдат открити в сборниците с хадиси на 

имам Ахмад ибн Ханбал (поч. 855) и на имам Муслим Ибн ал-Хаджадж ан-Нисабури (поч. 

875). Проблемът с липсата на данни за женски танцови практики засяга и периода, в който  

протича ислямизацията на Близкия изток и Северна Африка в хода на ислямските 

завоевания, а впоследствие – и през цялото Средновековие. За женски танц споменава,  

макар  и накратко, великият арабски историк Ибн Халдун (поч. 1406) в  своето  

„Встъпление“ (Мук ≥аддима), с което ни дава и почти единственото  писмено  фиксирано  

сведение за танцови обичаи, при които жената е централна фигура. 

 От края на XVIII в., със засиленото европейско проникване в арабския свят, танцът 
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вече присъства в описанията на учени, пътешественици и авантюристи, писатели и 

живеещи в териториите на Османската империя представители на западния свят. 

Завладяващи описания на танцьорките в Египет прави френският писател Шарл Дидие 

(1805-1864). Английската писателка Луси Дъф Гордън (1821-1869) предлага своята гледна 

точка на жена – европейка, пребиваваща за известно  време в Египет. Мисионерът Джеймс 

Нийл и датският картограф и изследовател Карстен Ниебур  (1733-1815) прилагат описания  

на танца в разглежданите региони, представяйки го като здраво свързан и присъстващ в 

ежедневния живот на местните хора. Ученият пътешественик Едуард Лейн (1801-1876), 

ориенталистът Алфред фон Кремер  (1828-1889) и социологът Едуард Уестермарк (1862-

1939) разглеждат и анализират танца и изказват предположения за неговия произход от 

гледна точка на учени – ориенталисти. Етномузикологът композитор  Салвадор Даниел  

(1831-1871) прави мащабно изследване на арабската музика, ритмите и музикалните 

инструменти. Тези източници са проучени и използвани като основа за поместения в 

дисертацията исторически преглед на развитието на женския танц в арабския свят.  

 През последното столетие се проявява тенденцията арабските танцови форми да се 

разглеждат в историческия контекст на древните близкоизточни цивилизации и се 

предприемат опити тези танцови форми да бъдат представени като една от най-древните 

форми на изкуство. Изследователката на древния танц Ирена Лексова и кураторът на 

Британския музей Доминик Колън подробно изследват цялата налична информация за 

танцовите ритуали, провеждани в Древна Месопотамия и Древен Египет. Асириологът 

Хари Сагс разглежда храмовото състояние на ритуалите и танца във Вавилон, а Хенри 

Фишер  изучава подробно жената и присъщите й дейности и професии в епохата на 

Старото Царство на Древен Египет. 

 От седемдесетте години на ХХ в. се наблюдава засилване на интереса към 

арабските танцови традиции и особено към жената, като основен техен носител. С  

развитието на етнографския подход, на социалната и културната антропология, човешкият 

фактор  става неотменна част от изследванията за танца. Той започва да се представя като 

неразривно свързан с човешката нужда от изява на емоции и чувства чрез движение.  

Включени наблюдения, интервюта, лични преживявания, преки участия на изследователя  

в конкретни танцови събития се превръщат в неотменна част от изследванията.  Търсенето  

на символика в движенията, облеклото на изпълнителките, допълнителните елементи на 
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танца и връзката им с древни традиции, поставя женския танц в един дискурс за 

социалните полове (gender) и тяхното  идентифициране с различни изяви. В този аспект на 

разглеждане на танца, в работата са отчетени заключенията на изследователи от областта 

на социалната антропология като Дебора Капчан, Ноа Рушди, Нанси Тонси, Вероника 

Дъбълдей,  Стврос Карайани, Ела Шохат, Сунейра Майра, Касандра Лориус, Дженифър  

Хейнс Кларк, Синтия Бекер . Тарик Сабри, Омар  Бум, Катрин Картрайт-Джоунс и др . 

 На чисто  танцово равнище самите арабски и западни изпълнителки и хореографи 

посвещават своите трудове най-вече на стиловите разлики и характеристики на танца и 

обръщат сериозно внимание на хореографирането и техническите му  елементи. Уенди 

Буонавентура, Кети Шариф и Фаузия ар-Рауи представят и подробни данни за историята 

на танца, неговото място  в семейната среда, символиката му  и класификацията на 

танцовите стилове в целия арабски свят. Каролина Варга Диницу  прави най-пълното  

танцово представяне на мароканските традиционни стилове. Тамалин Далал представя 

женските танцови практики в различни мюсюлмански общности като естествено  

присъстващи отколешни традиции, които  самата авторка изучава при своите пътувания и 

пребивавания в отделните страни. Описания на танцови стилове присъстват от 1979 г.  

насам, когато Магда Салех прави първи опити за класификации на арабските танцови 

техники. Следствие от това е и присъствието на танцовите стилове на Близкия изток и 

Северна Африка в Международната енциклопедия на танца (International Encyclopedia of 

Dance). 

 

1.5.  Методология и подходи 

 

Настоящият дисертационен труд е интердисциплинарен. Това наложи търсенето на 

разнообразни подходи, които да представят тезата и целите му  възножно най-пълно.  

Историческият анализ в първата част на работата, както и неизследваността на 

проблема, налагат нуждата от дескриптивен подход при изграждането на възможно най-

цялостна историческа справка за танца в Близкия изток и Северна Африка.  

Втората и третата част на дисертацията са посветени на сравнения на танцови 

практики, разглеждане на връзката между  тях и някои допълнителни обичаи и ритуали, 

както и на оформяне на идеята за основната роля на жената като изпълнител в  
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разглежданите общества. За тази цел са ползвани антропологични подходи и виждания,  

свързани с ролята на човека в целия процес на осъзнаване на танца и нуждата от 

изразяване на чувства и емоции чрез движение.  

Третата група методи, които са и най-ясно изразени в работата, са теренните 

проучвания. Те се базират най-вече на наблюдение с участие. Това са множество  

посещения на танцови семинари, водени основно от египетски преподаватели и 

изпълнители, организиране на курсове, сценичен опит при представянето на танца във 

всичките му  стилове и аспекти.  Включено наблюдение е осъществено в периода 2001-2002 

г. в Тунис – страна, чийто танцови традиции притежават елементи и от двата разглеждани 

в дисертацията региона.  

 

1.6. Приноси на дисертационния труд: 

 

1. Предприет е първият сравнителен анализ между  танцовите традиции в Египет и 

Мароко. 

2. Сравнителният анализ на танца в Египет и Мароко очертава по нов начин ролята на 

жената в общността, в която живее. 

3.  Анализът на приликите и разликите в самите танцови изпълнения, изразяваните от 

танците идеи и тяхното възприемане от представителите на общността водят до 

нови изводи и относно социалната роля на жените в арабския свят. 

4. Трудът предлага етнографско описание на разгледаните танцови традиции и 

ритуали в двете разглеждани страни, като обстойно анализира танцовите 

изпълнения на всепризнати майсторки на танца от Египет, както и на общностни 

групи от Мароко.  

5. Представени за по-нататъшна научна употреба са облеклото и свързаната с него  

символика, поведението на изпълнителите и тяхното самоопределяне спрямо 

публиката и общността. Анализите на танцовите изпълнения са изцяло авторски 

труд на дисертанта.  
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2. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, приложения и 

библиография. Обемът му  е общо 197 страници, 26 от които са приложения, 7 

библиография със 104 заглавия, видео материали и интернет връзки, които са ползвани 

при работата.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

УВОД..............................................................................................................................................4 

 

 

ГЛАВА 1 

ТАНЦЪТ В ОБЩЕСТВАТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА 

АФРИКА......................................................................................................................................11 

 

1.1. Подходи към арабския танц, терминологията и стиловете...................................11 

1.1.1. Изследователски ракурси към танца................................................................................12 

1.1.2. Термини и понятия, използвани в изследванията на 

танца..............................................................................................................................................15 

1.1.3. Класификация на танцовите стилове...............................................................................17 

 

1.2.Арабският танц в миналото и настоящето...............................................................28 

1.2.1. Женският танц в Древен Египет и Месопотамия...........................................................28 

1.2.2. Танцът от възникването на исляма до края на XVIII в...................................................32 

1.2.3. Танцът през XVIII и XIX в................................................................................................40 

1.2.4. Художниците ориенталисти и тяхната представа за танца............................................46 

1.2.5. Танцът през първата половина на XX в...........................................................................52 

1.2.6. Танцът от петдесетте до осемдесетте години на XX в...................................................60 

1.2.7. Съвременно състояние......................................................................................................65 

 

 

ГЛАВА 2 

АСПЕКТИ НА ЖЕНСКИТЕ ТАНЦОВИ ПРАКТИКИ В ЕГИПЕТ И 

МАРОКО.....................................................................................................................................72 



10 

 

 

1.3. Женският танц в семейните тържества – балади и шайхат...................................77 

2.1.1. Общи особености...............................................................................................................77 

2.1.2. Изпълнение.........................................................................................................................81 

2.1.3. Социална роля на изпълнителката...................................................................................90 

 

1.4. Мъжки фолклорни танцови стилове, изпълнявани и от жени – саиди и 

амазих..........................................................................................................................99 

1.6. Танцът като елемент на култови ритуали, изпълнявани от 

жени...........................................................................................................................109 

 

 

ГЛАВА 3 

ИДЕИ И СИМВОЛИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АРАБСКИЯ 

ТАНЦ..........................................................................................................................................122 

 

3.1. Музикалните инструменти и ритми: интерпретация от 

изпълнителката.........................................................................................................124 

 

3.2. Облеклото при танцовите изпълнения: между  индивидуалността на 

изпълнителката и нейната общностна принадлежност........................................137 

 

3.3. Къната като задължителен елемент в някои танцови церемонии: символиката на 

плодородие и чистота..............................................................................................148 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................160 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................165 

 

БИБЛИОГРАФИЯ................................................................................... ...............................191 



11 

 

УВОД 

 

 

 Танцът е вид изява чрез определени движения на тялото, която присъства във 

всички култури и приема различни форми – като сценично изкуство или фолклорни 

традиции, като вид забавление на публични места или в частните домове. В  

мюсюлманските общества танцът също така е неразривна част от отбелязването на 

празнични поводи, а практикуването му  в семейна среда неотменно съпътства живота на 

хората. Женските танцови обичаи в арабския свят са обект на определен интерес от 

представители на западните общества през последните три столетия. Това поражда и 

голямо желание у  професионалните изпълнителки на Запад да представят и развиват 

арабския танц като естетически ценно и трудно изкуство. Този процес на изнасяне на 

местните фолклорни танцови традиции от „естествената“ им среда довежда до големи 

промени в представянето и практикуването на женския танц в самия Близък изток и 

Северна Африка през последното столетие.  Съприкосновението на близкоизточните 

женски танци със Запада довежда до промяна в облеклото на изпълнителките на 

съответните танцови форми, както и до различни изменения на изпълнението от 

техническо естество. Постепенно арабският танц се разделя на стилове, а в последните 

десетилетия вече се предприемат и опити за тяхното класифициране. 

 Въпреки че женски танцови традиции има навсякъде в арабския свят, като най-ярък 

пример  за развитие и популяризиране на местния танц и неговото приобщаване към 

сферата на изкуствата изпъква Египет. Именно там най-напред се осъществяват всички 

нововъведения в различни аспекти на танца. В  противовес на непрестанно  променящия се 

облик на женския танц в Египет, една от страните, които представят танцовите си 

практики във възможно най-съхранен вид, е Мароко. Настоящото изследване има за цел  да 

представи състоянието на женските танцови обичаи в двете общества чрез тяхната 

съпоставка и подробен анализ на различни изпълнения, както и чрез анализа им от гледна 

точка на тяхната символика и приноса им за общностите, в които се изпълняват. Основната 

роля на жената в разглежданите танцови форми е изследвана през призмата на нейното  

значение за общността и функцията й на пазителка на танца. Танцовите практики са 

представени и в контекста на други познати традиции, чрез които символиката им се 
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засилва и допълва. 

 

 

ГЛАВА 1 

ТАНЦЪТ В ОБЩЕСТВАТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА 

 

 

 В първата част на изследването са представени основните аспекти, в които танцът е 

разгледан и анализиран в рботата. С оглед на по-точното ползване на термини и названия,  

са разгледани и основните познати наименования на арабския танц. Направен е опит за 

класификацията на стиловете според сценичните направления в съвременното  състояние 

на танца и фолклорните практики в обществата,  в които  близкоизточният и 

северноафриканският танц са популярна форма на изява. В тази част е разгледан танцът и 

исторически, от първите данни за неговото съществуване до днес.  

 

 

1.1.Подходи към арабския танц, терминологията и стиловете  

 

 

 Едно задълбочено и подробно представяне на традиционни танцови форми е 

свързано с различни аспекти, в които те да бъдат разгледани. Поради особеностите на 

ислямските общества и основното  място,  което  религията заема в живота на хората,  

танцът като  форма на изява в миналото,  както и днес е останал преди всичко  част от 

женските семейни практики. Това от една страна го прави непопулярен сред широката 

общественост. От друга страна, създава се ниша,  в която танцовите форми могат да 

съществуват и дори да се развиват, а не само  да се съхраняват в запазен вид. Оттук идва и 

една от основните характеристики на танца в арабските общества – неговото практикуване 

основно  в семейството, сред жените.  Танцовите традиции са неразделна част и от 

семейните тържества и събития. Така те имат и основна роля за създаване на връзка между  

поколенията жени както в рамките на дадено семейство, така и на целия род. 

 Възникването,  развитието и преминаването  на арабските танци от една 
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близкоизточна цивилизация в друга, създава интересен парадокс – в наши дни тези танци 

са по-популярни и харесвани извън пределите на самия арабски свят. Танцовите обичаи в 

мюсюлманските общества трудно могат да бъдат свързани с исляма. Те са или пренесени 

от цивилизациите преди възникването на тази религия, или са част от културното 

наследство на племена,  изповядващи исляма без строго да се придържат към неговите 

стриктни нормативни повели, като например  туарегите в Мароко, Либия и Алжир . Други 

танцови традиции на свой ред са привнесени от стари африкански вярвания. 

Проследявайки исторически развитието  на танцови форми в ислямските общества, танцът 

изпъква като най-присъстващ, когато е част от практиките на някои от суфийските 

братства. Суфийските танцови ритуали са и основните разглеждани и коментирани танци 

от ислямските автори. 

 Изследването на женския танц в близкоизточните и северноафрикански общества 

неминуемо води до поставянето им в контекста индивид – общност. Част от 

изпълнителките на танц в арабския свят са анонимни. Те извършват даден ритуал като 

членове на общността, израз на чиято идентичност е той. Други традиции обаче,  поставят 

индивидуалността на преден план.  

 Един по-практически аспект на танца е свързан с техниката на изпълнение на 

отделните движения и тяхната символика, търсенето  и евентуалното намиране на връзка 

между  тях и древни, отдавна изгубени танцови форми. 

Облеклото, характерно за всеки отделен танцов стил и традиция също са важна част 

от цялостната картина, която получаваме при изследването на конкретни танцови форми.  

Често, някои елементи от тези костюми са препратки към далечното минало и отдавна 

изгубени обичаи и ритуали. Те са и връзката, съществуваща между  далечни като  

регионално разположение култури. 

 Връзката между  танца и музиката също е аспект, на който следва да се обърне 

внимание, когато се разглеждат традиционни танцови форми. В арабския свят това е 

свързано още с древните цивилизации на Шумер  и Египет, където възникват и повечето  

традиционни за арабската култура музикални инструменти, част от които дават началото  и 

на европейските. При разглеждането на музикалните инструменти възниква и въпросът за 

тяхната връзка с танцовите движения и интерпретацията на техния звук от 

изпълнителката. 
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 Изследването на произхода и развитието  на арабския танц налага да се прави 

паралел между  културната среда, в която той се изпълнява на местна почва и тази, която 

влияе изключително силно върху  неговото непрестанно развитие. Това е културата на 

Запада, където схващанията за изкуство и традиция имат огромно значение за развитието и 

на арабския танц. 

 При изследване на танцови практики, за точното им назоваване е от първостепенно  

значение с какъв терминологичен апарат се борави. Това важи особено много за 

близкоизточните и севрноафрикански танцови обичаи, които в зависимост от периода и 

целите на изследването, могат да бъдат представени с различни имена. Всеки отделен 

танцов стил има своето название, идващо от фолклорните и културно-историческите 

традиции на дадена общност. Преди да бъдат класифицирани, всички тези традиции 

трябва да се обединят под едно общо название, което да бъде достатъчно  вярно и което  да 

изразява добре някои основни характеристики на тези танцови стилове и обичаи. В  

работата са представени основните наименования, давани на танца в разглежданите 

култури, като са посочени и неточностите, които някои от тях носят като смисъл и 

предаване на същностни характеристики на този танц.  

 Когато говорим за стиловете в арабския танц, трябва да отчетем, че е трудно те да 

бъдат класифицирани по конкретни характеристики. От една страна, тук имаме 

фолклорните танцови традиции, които са различни във всяка държава от арабския свят. И 

тъй като много често дори и малък регион или племенна общност имат различни от 

околните фолклорни танцови традиции, на практика фолклорните стилове в арабския танц 

са толкова,  колкото и отделните общности,  характеризиращи се с определени отличителни 

черти. Опирайки се на изградените вече класификации за арабския танц и съобразявайки 

се с конкретните цели на настоящото изследване,  релативната на него подредба на танца 

може да бъде разделена на две части. Първото разделяне е свързано със сценичната изява 

на танца. Представянето  на арабския танц на сцена,  независимо дали това е театър , 

спектакъл,  танцова програма в клубове и ресторанти или фестивал, е основният вид, в  

който можем да се докоснем до него. Затова и определяща роля за стиловете има преди 

всичко тяхното сценично  присъствие. По този показател  можем да сравним не толкова 

отделни танцови стилове,  колкото отделни танцови школи,  всяка от които играе важна 

роля във формирането и представянето на танца в арабския свят. Втората класификация,  
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която би следвало да направим, е регионална. Тъй като има държави, в които танцът не е 

особено популярен и развит, там обикновено присъства един фолклорен танц, който е 

характерен за цялата област. При подреждането на стиловете според територията, на която 

възникват и се изпълняват, място намират и такива, които не са част от арабския свят, като 

САЩ, Испания, Гърция, Иран. Това е така, защото в тези страни не само има силно  

присъствие на хореографи от арабския свят, но там са се развили местни форми на 

основата на арабския танц, чието място е сред арабските танцови техники. 

 

 

1.2. Арабският танц в миналото и настоящето 

 

 

 Историческият преглед във втория параграф на първа глава на дисертацията е 

направен, като са отчетени основните моменти, които имат влияние върху  оформянето на 

женския танц и неговите стилове в арабския свят. 

 Първите епохи,  които са представени, са първобитните общества от неолита и 

древните цивилизации на Египет и Месопотамия. Докато през неолита разполагаме със 

скални рисунки, които могат да се тълкуват като вероятно изпълнение на общностни 

танцови церемонии от жените, то в Шумер  и Древен Египет са налице категорични данни 

за наличието на женски танц, който е бил основно храмов, свързан с култа към женските 

езически божества.  

 След установяването на исляма като официална религия в Арабския халифат, данни 

за женския танц почти изцяло липсват. Говори се за музиканти и певици, които вероятно са 

били по-лесно приемани от мюсюлманското общество. Реално обаче има един период от 

повече от хиляда години, в който не е ясно какво точно се е случило с женския танц. Тази 

липса на информация, вероятно съзнателно неописвана, в крайна сметка води до извода, че 

женските танцови техники, ритуали и традиции са се изпълнявали изключително и само  

сред жените,  далеч от мъжки погледи и по този начин са се съхранили векове наред, докато 

дойде моментът те да излязат на преден план в очите на хората, изиграли главна роля за 

тяхното популяризиране. Поради липсата на писмени източници, информация за женския  

танц е потърсена в разнообразни форми на изкуство, наследени от класическата епоха на 
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Халифата – миниатюри, керамика, таванни изображения, скулптура. Поради особеностите 

на ислямското изкуство обаче, дори и при тези източници информацията е малка и по-

скоро дава откъслечни данни и предположения за съществуването на конкретни танцови 

обичаи, отколкото сигурни потвърждения за тях.  

 Със засиленото европейско проникване в арабския свят от края на XVIII в.,  

настъпва и нова епоха в изследванията за танца на жената от ислямските общества.  

Именно това е и моментът, който бележи началото на необратимите промени в женския  

танц. На този и последвалите периоди е посветена голяма част на историческия преглед в 

работата. Тук са разгледани описанията на европейските пътешественици и учени, чрез 

които Западът за пръв път се докосва до танцовите традиции на Близкия изток. Подробно 

са разгледани представените от художниците от XIX в. образи на танцьорки, както и 

влиянието, което киното оказва върху  развитието на танца.  

 В началото и средата на ХХ в. арабският танц вече е силно  променен, неотменно  

присъстващ елемент в киното, както и в танцовите програми на ресторантите в Кайро. В 

изследването  са анализирани подробно промените, които настъпват след изнасянето на 

танца от естествената му  среда. Взаимодействието между  арабските и западните танцови 

форми води до оформянето на сценичните характеристики на танца. Това поражда 

създаването на нови стилове и поставя вече съществуващите на голямата сцена.  

 След средата на ХХ в., танцът конкретно в Египет се развива с бързи темпове, а 

неговите изпълнители – жени и мъже получават възможност за реализация в големите 

танцови трупи, на сцената на египетския балет, както и в организираните фестивали на 

арабското танцово изкуство. Днес, арабският танц вече е силно изразена част от 

световните сцени,  а процесите по обогатяването му  и оформянето на нови стилове 

продължава.  

 

 

 

ГЛАВА 2 

АСПЕКТИ НА ЖЕНСКИТЕ ТАНЦОВИ ПРАКТИКИ В ЕГИПЕТ И МАРОКО 
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 Втората част от изследването  на женския танц в традиционната култура на Египет и 

Мароко се явява и сърцевината на дисертационния труд. Тук, посредством подробни 

анализи, са представени основни танцови стилове и ритуали в двете общества, а ролята на 

жената като изразител на техните идеи и символика е подробно описана и представена. 

 

 

2.1. Женският танц в семейните тържества – балади и шайхат 

 

 

 Танцовите ритуали в арабските общества се възприемат като нещо почти 

естествено, въпреки сериозните противоречия, които пораждат
.
 От една страна, това са 

традиции, свързани до голяма степен с начина, по който дадено събитие в живота на 

човека става част от обществото, в което то се случва. От друга, тези именно традиции 

представят силно  изразена социална функция на жената – изпълнител – факт,  който  не е 

характерен и се приема трудно в ислямско общество. Част от танцовите обичаи и стилове 

се явяват нещо като облеклото, от което жената има нужда, за да се появи на обществената 

сцена и да поеме едни специфични функции – не само на пазител на древни традиции, но  

и на учител, имащ свободата да изразява себе си по начин, неприемлив иначе за 

общността, в която живее. 

 За проследяването на проявленията на тази женска роля и функция в двата региона,  

са разгледани особеностите и развитието на основните два танцови стила/ритуала в тях, а 

това са балади  за Египет и шайхат за Мароко. Това начално сравнение, е обединено под  

един общ знаменател – танцови традиции, свързани с обществени и семейни 

тържества и поводи. Подобно уточнение се наложи, за да се разграничат разглежданите 

тук стилове от много  по-различните фолклорни – автентични и култови танци, които  

имат широко разпространение и на които е отделено място във втората и третата част на 

втора глава на изследването. 

 В световен план има и вероятно винаги са съществували конкретни поводи, които  

задължително се отбелязват с празненство като важни събития в живота на хората.  

Основните от тях са годеж, сватба, раждането на дете, а ако говорим за арабски свят и 

обрязване, съзряването на девойката и така, докато отново стигнем до годеж, сватба и т.н.  
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Тази своеобразна цикличност на събитията е характерна за всяко едно общество,  

независимо  дали изповядващо исляма, християнството и други религии, и независимо от 

това доколко е секуларизирано или не. В Близкия изток и Северна Африка отбелязването 

на изброените поводи обикновено се съпътства с някакъв вид танцова изява. Тъй като 

ислямът,  който е господстваща религия в тези региони,  не приема идеята за прекалена 

показност на жената в обществото, това налага и някои особености при отбелязването на 

празниците с танц, изпълняван от жените. Присъстващите обикновено не са спирани по  

никакъв начин да изразят своите емоции с танц,  макар  че може да се забележи колко леко,  

ненатрапчиво и дори срамежливо момичетата и омъжените жени, по скоро се поклащат и 

основно пляскат с ръце. Танцът обаче по някаква причина е станал неизменна част от тези 

поводи и нуждата от него може да се види ясно, когато дойде време централният участник  

в тържеството да се появи и изиграе своята роля. Този участник, винаги очакван с 

нескрита радост и нетърпение, е професионалната изпълнителка на съответния танц. Тя не 

просто забавлява гостите на тържеството. Въз основа на поведението  й, можем да стигнем 

до заключението, че жената изпълнителка е проводник между  допустимото  в общността и 

онова, което е скрито и за него не бива да се говори. 

 Самото появяване на изпълнителката винаги е посрещано с бурни овации,  

подвиквания, подсвирквания и усмивка. Публиката е завладявана наново и наново и тук не 

става дума само за танц. Позволеното, допустимото в обществата,  които  разглеждаме, е до  

голяма степен свързано с изискването  да не се демонстрира самоувереност от страна на 

жената, както и опитност в отношенията й с мъжа или евентуален авторитет. Всичко това 

се оказва напълно  разрешено и очаквано за професионалната изпълнителка на танцови 

техники. Тя може да бъде облечена както й харесва, може да има шал на главата или да 

няма такъв, да говори с мъжете, жените, децата, или да не говори с тях. Може да се 

усмихва благосклонно, но ако реши да бъде по-сурова в изражението си, докато танцува, 

това не се тълкува като обида. Тя може да демонстрира сексуалността си,  женствеността 

си и познанията си за другия пол без притеснения. Така наблюдавайки поведението на 

изпълнителките по време на годеж или сватба можем да стигнем до извода, че ролята им е 

не просто да забавляват публиката, но и да я просвещават.  

 За нуждите на изследването на двата танцови стила в дисертационния труд са 

направени подробни анализи на изпълненията на египетските изпълнителки Аида Нур  и 
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Фифи Абду, както и на мароканските шийхаат ансамбли на Хадиджа ал-Уарзазия и 

Малика Марракшия. Танцът им е разгледан като поведение спрямо публиката и 

общуването им с нея, както и на техническо ниво на изпълнение. Обърнато е и внимание 

на аспекта индивид – общност, в който е открита и основната разлика не само  между  

балади и шайхат, но и между  египетските и мароканските танцови практики като цяло.  

 В тази част на работата е засегнат и въпросът за професионалната реализация на 

изпълнителките. Един от основните мотиви за определянето им от обществата, в които се 

изявяват като неморални и разпуснати, са случаите на комбиниране на две професии – 

тези на танцьорката и проститутката. Този процес е силно изразен в Мароко днес, в 

противовес на Египет,  където  понастоящем подобно  смесване няма,  но  то е било  факт в  

миналото. Професионалните изяви на изпълнителките са поставени и в контекста на 

организираните танцови семинари и фестивали, което се оказва една от най-успешните 

ниши за реализация на жените изпълнителки. 

 

 

2.1.Мъжки фолклорни танцови стилове, изпълнявани и от жени – саиди и 

амазих 

 

 

Танцовите обичаи, наподобяващи бойни сцени, са характерен начин за 

демонстрирането на принадлежността към дадена общност. Конкретно в близкоизточните 

и северноафрикански фолклорни стилове,  чрез танц мъжете изпълнители демонстрират не 

само принадлежност към цялото, но и индивидуални умения, сила и мъжественост. Един 

от най-популярните мъжки танцови стилове е египетският саиди. В последните две 

столетия обаче, този изконно мъжки танц преминава с някои промени и сред жените 

изпълнитлки. При това преминаване танцът се превръща в един от редките случаи в 

традиционния арабски танц, при който мъжете и жените могат да танцуват заедно. В 

изследването  на саиди е отредена основна позиция на най-яркия представител на 

професионалните изпълнители на Египет – Махмуд Реда. Разгледана е подробно неговата 

роля за преминаването на танца от традиция и средство за забавление, в сценично  

изкуство на ниво театър  и балет. Паралелно с това е отделено внимание на египетската 
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изпълнителка Нурхан Шариф, чието изпълнение на женския вариант на саиди е едно от 

най-близките до фолклорната същност и корени на танца.  

 Процесите на осъзнаване на индивида като принадлежащ към определена общност,  

са силно засилени в Мароко. Според някои изследователи, те дори изкуствено се 

насърчават и подсилват от управляващите, с цел  създаването и заздравяването на единно  

мароканско общностно самосъзнание. По такъв начин на танцовите обичаи на отделните 

общности се гледа като на външна изява на вътрешното усещане за принадлежност към 

дадено племе. Това води до засилени опити от страна на държавата да даде поле за изява 

на тези традиции, за да не допусне усещане за дискриминация и пренебрегване на една 

племенна група за сметка на друга. Една от най-многобройните общности в Мароко е 

амазих. Нейните танцови обичаи дават възможност, подобно на тази при египетския  

мъжки танц, мъжете и жените да танцуват заедно, показвайки принадлежността си към 

общността.  Амазих също е танц, който допреди половин век се е изпълнявал основно от 

мъже. Днес обаче,  жените го изпълняват редом с мъжете почти навсякъде по празници и 

фестивали. 

 Двата танцови обичая показват не само индивидуалната позиция на жената – 

изпълнител в традициите на арабския танц, но и възможността тя да бъде поставена в  

контекста на общуването й с другия пол. Понякога това се получава чрез пародиране на 

тези отношения, а друг път чрез предизвикателни действия на флирт и закачка. Не винаги 

общуването между  половете в танца на разглежданите региони води до  конфронтация или 

забавление. В някои случаи, то е белязано не от индивидуални стремежи а от общностни,  

които спомагат за идентифицирането с носителите на определени културни 

характеристики. 

 Тези два фолклорни танца от различни региони показват и два различни типа 

съхраняване и предаване на отколешни традиции.  Първият, е подчертано сценичен и 

съдейства за популяризирането на саиди  стила, най-вече сред професионалните 

изпълнители от цял свят. При него предаването на традицията от поколение на поколение 

става под формата на общуване между  учител и ученик. Саиди не е танц, обединяващ 

конкретна общност. Той е по-скоро хибрид от няколко фолклорни традиции на един 

регион, адаптиран за сценично представяне. Другият тип съхранение на стари обичаи, се 

осъществява посредством съзнателно предаване на съответната традиция вътре в самата 
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общност. Амазих няма за цел да се представя задължително на сцена, за да се 

популяризира във външни на неговата култури. Важното тук е усвояването му  от 

общността и съхраняването му  без адаптации и изменения, като традиция, отличаваща 

дадена култура като уникална. 

 

 

2.2.Танцът като елемент на култови ритуали, изпълнявани от жени 

 

 

От подробния анализ и представяне на танца в дисертационния труд става ясно, че 

женските танцови традиции в Египет и Мароко се развиват в няколко посоки. От една 

страна, това са танцови обичаи, свързани с празнични събития, които често се употребяват 

и в семейна среда сред жените по неформални събирания и поводи. От друга, има чисто  

фолклорни стилове, които по своя произход не са женски. В даден исторически момент 

или постепенно, те преминават и в репертоара на жените – професионални изпълнителки.  

В третия параграф на изследването, обект на разглеждане е една трета група танцови 

традиции и това са онези ритуали, изпълнявани в контекста на култови церемонии. Някои 

от тях се отнасят към лечението на различни физически или психични заболявания, както 

и към успокояването на духове, които представителите на местните култури възприемат 

като вероятни причинители на заболяванията. Има и такива, които са насочени не към 

индивидуалната личност, а преди всичко към общността. Това са танцови церемонии,  

съдържащи в себе си послания за благоденствие, молитви за плодородие, за дъжд и добра 

реколта, за успех в дадено обществено начинание. Всички тези обичаи, изпълнението на 

които се различава според особеностите на съответния културен и регионален контекст,  

притежават и две същностни общи характеристики – централното място на жената-

изпълнител и непрестанният стремеж към понятието за доброто, светлото, окончателното  

избавяне от мрака. 

 Такива са две култови церемонии, общото между  които е свързано най-вече с 

използваните движения и изпадането в транс на изпълнителя. Едната е зар – танцова 

практика, която е типична за централна Африка, но се среща и на територията на Египет,  

където може да се види дори като туристическа атракция. Другата е гедра – част от 
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културното наследство на номадските племенни групи на туарегите, които населяват 

обширната територия на Сахара, а някои от тях са се заселили и в отделни области на 

Мароко. Изследванията за произхода им могат да ни отведат далеч отвъд пределите на 

исляма, както и назад във времето, предхождащо  появата му. Именно затова те са 

показателен пример  за начина, по който стари вярвания и свързани с тях танцови практики 

могат под различна форма да съществуват в ислямска среда и да се превърнат в търсени и 

необходими за част от обществото изразни и дори лечебни форми. 

Възникнали и оформили се на територията на Централна и Северна Африка, тези 

танцови форми имат установен неислямски произход. Механизмът на преминаването  им в  

ислямските общества е въпрос, който тепърва ще бъде изследван, а приемането и 

доразвиването им от съответните културни общности е безспорен факт. От друга страна 

става ясно, че макар  да влизат в разрез с шариата, зар и гедра заемат една обществена 

ниша,  която поставя жената-изпълнител в позицията на проводник между  доброто и злото. 

В единия случай, става въпрос за лечебна танцова церемония с неоспорим индивидуален 

характер , която засяга преди всичко личното пространство на индивида и поведението му. 

Танцът при тази церемония не се изпълнява от професионална танцьорка, но това по 

никакъв начин не пречи на добрия изход. В другия случай, говорим за напълно  

обезличаване на индивида и за индивидуално изпълнение, което се извърша в името на 

общото благо. И при двете церемонии обаче танцът има за цел достигането на състояние 

на транс. Именно чрез това състояние изпълнителките им успяват да осигурят победата 

над злото – било то  изразено чрез заболяване, или чрез евентуално лошо влияние над  

цялото племе. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 

ИДЕИ И СИМВОЛИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АРАБСКИЯ ТАНЦ 
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Многообразието от танцови традиции, съхранявани и изпълнявани основно от 

жените в мюсюлманските общества, оформя цели „женски“ ритуали. Те са неотменна част 

от ежедневието в разглежданите региони и служат като форуми за комуникация, 

споделяне, взаимопомощ и отмора на жените в дадена общност. Тези ритуали често са 

свързани и с други, подсилващи и подпомагащи ги практики, които оформят цялостния  

облик на съответния танц. Танцовото изпълнение само по себе си, професионално или не,  

трудно би могло да окаже същото влияние върху  публиката и изпълнителите си,  ако  е 

изведено от общия план на своето съществуване. Този план включва някои традиционни 

практики, използвани в Близкия изток и Северна Африка от дълбока древност. Такива са 

татуировките с къна,  тъмният грим, специалното облекло и характерните за танца бижута.  

Неотменната му  връзка с музиката, поставя и въпроса за музикалните инструменти и 

тяхната употреба от изпълнителката. Разглеждането на всички тези връзки и влияния, 

символики и отношения, ще доведе до по-пълното представяне на женския танц, като 

неотменна част от наситени с по-дълбок смисъл и по-големи по обхват практики. 

 Танцовите изпълнения, независимо дали са професионални или не, не са само  

комбинирани движения, които се представят пред дадена публика. Това са цели ритуали на 

подготовка, в които са вплетени множество дейности,  без които част от танцовите 

изпълнения биха били непълни или не толкова впечатляващи. За всяка танцова традиция  

има определен тип облекло, което се ушива, след това се облича от изпълнителката и това 

облекло има съответната символика и е свързано с точно определения танц. Понякога 

малък нюанс може да говори за нова нотка в разбирането за танца или неговия смисъл.  

Друг път, различни танцови обичаи се представят със сходно облекло, въпреки че за всеки 

от танците идеята е различна и конкретната дреха я подчертава. Носенето на даден вид  

бижута от изпълнителката понякога се намира в тясна връзка с целите на танца, но също  

подчертава личния й избор . 

 Музиката, на която даден танц се изпълнява е основен компонент от самия него. А в 

историята на арабските танцови традиции има и една особена връзка между  пола и 

отделни музикални инструменти, характерни за него. Самият звук, произведен от 

конкретен музикален инструмент пък, задава и набор  от движения, които изпълнителката 

при някои стилове може да изпълни. Ритмите на арабската музика също дават насока на 

танца и елементите, от които той да бъде съставен. 
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 Определен тип танцови церемонии са предхождани от ритуалното рисуване с къна, 

което също носи своята символика и засилва ефекта от танцовия ритуал. Има танци, които  

са немислими без предварителното поставяне на рисунки с къна. Други, всячески се 

стремят да избягват връзката с нея. Гримът също има своето значение и нюансите в него  

говорят за определен аспект,  на който изпълнителката залага със своя танц. Татуирането на 

лицата на жената в арабския свят също има своята история, а често и връзка с танцовите 

изпълнения в отделните региони. 

  Всички тези допълнителни аспекти дават възможност арабският танц да бъде 

разгледан в контекста на допълнителните ритуали, извършвани за подготовката му. 

Подобно ситуиране поставя танца в позиция на изразител на дадена идея, демонстрирана 

със съответния костюм, грим, рисунки с къна, и съпроводена от съответния музикален 

инструмент и ритъм,  характерни за него. Това освен че дава по-пълен облик на ритуала, 

дава и възможност за интерпретация от страна на изпълнителките, които се явяват един 

обединител на множество символи и идеи, за които често пъти в обществото не се говори 

свободно. 

 

 

3.1. Музикалните инструменти и ритми: интерпретация от изпълнителката 

 

 

 Въпросът за музиката и връзката й с танца е разгледан в няколко посоки. Отделено  

е внимание на традиционните музикални инструменти в арабската музика, както и на 

класифицирането им като духови, струнни и ударни. Изследването предлага и 

нестандартната гледна точка на някои автори като Кети Шариф за връзката на музикалните 

инструменти с четирите елемента – въздух, вода, огън, земя. Подобна връзка е потърсена и 

в танцовите движения, които кореспондират с всеки музикален инструмент, отговаряйки и 

изразявайки най-ясно звука му  чрез съответното движение на тялото.  

 Макар  и не подробно, са представени някои от ритмите в арабския танц, а въпросът 

за тяхната връзка с танцовите движения и изискванията, които задават към изпълнителката 

са нагледно представени с примери. При разглеждането на музикалните инструменти,  

изследването поставя и въпроса за търсенето на евентуална връзка между  отделен 
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инструмент и пола на музиканта. Така например  традиционното  дайре в исторически план 

е чисто „женски“ инструмент, с който често много умело боравят и самите изпълнителки 

на танцовите практики.  

 Във връзка с представянето на танца пред публика изпъква въпросът за начина на 

възприемане и реакцията от страна на зрителя. С този аспект е свързано понятието тараб,  

което обозначава самия процес на възприемане на естетически дейности като музика, 

поезия, танц.  Анализирайки поведението на публиката при голяма част от танцовите изяви 

по конкретен празничен повод в разглежданите общества, често  се забелязва не-взимането  

на участие от наблюдателите.  Тази липса на участие е само привидна и може да се свърже 

най-вече с танца, който е оставен основно в ръцете на професионалните изпълнителки.  

Публиката обаче не само ръкопляска, но често кима одобрително, леко  се поклаща в такт с 

ритъма, а понякога дори се включва с ненатрапчиви движения в танца. С оглед на 

цитираните по-горе описания, можем да определим това поведение като тараб. То се 

наблюдава навсякъде при отбелязването  на конкретен празничен повод с танц, или дори 

когато танцът е неформален. При такива случаи жените, които обикновено се събират, за 

да общуват и да се веселят, наблюдават тази, която танцува в центъра на оформения от тях 

кръг. Насладата тогава далеч не е само в това дадена участничка в сбирката да танцува в 

центъра. Наблюдателките й също демонстрират тараб, ръкопляскайки, издавайки 

пронизващи звуци, пеейки или дори само поклащайки се, докато очакват своя ред за танц. 

 

 

3.1.Облеклото при танцовите изпълнения: между индивидуалността на 

изпълнителката и нейната общностна принадлежност 

 

 

 Въпросът за облеклото на изпълнителката на арабски танци е един от основните 

моменти за самата танцова изява. Независимо какви движения извърша, какво е 

поведението й и отношението й към публиката, комуникативността и техничните й 

възможности,  това, което привлича погледа на наблюдателя още при самото излизане на 

танцьорката, е облеклото, което носи. 

 Традиционното  облекло в целия арабски свят и при двата пола е свързано с някакъв 
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вид дълга дреха – галабия, куфтан, абая. То се променя постепенно под влияние на 

засиленото западно проникване и западния начин на обличане. В танцово отношение 

Западът и съприкосновението  му  с арабските танцови стилове оказва решаващо влияние 

върху  съвременното състояние на сценичния костюм.  

 Най-засилена промяна в облеклото на професионалните египетски изпълнителки се 

наблюдава в последното столетие. Заедно  с настъпващите промени в самия традиционен 

танц и оформянето на ракс шарки като сценичен кабаретен стил, сценичните костюми 

претърпяват трансформация, която коренно променя облика на близкоизточния танц.  

 От края на XIX в. са и първите видео  материали с изпълнение на египетски 

професионални танцьорки. От тях личи, че сякаш изпълнителките се стремят най-вече да 

изглеждат по-семпло и естествено. Разбира се, този стремеж не може да скрие основните 

изразни средства на танца – движенията. А те фокусират вниманието  върху  конкретни 

части на тялото, които  в западните култури все още не се демонстрират открито – краката, 

които се разкриват при бързите въртения, когато широките поли се вдигат настрани,  

деколтето, което обикновено е дълбоко изрязано и ханша, който силно се подчертава от 

движенията на танца. Изпълнителките все още демонстрират само  бегло  по-различното си 

положение в обществото от това на обикновените жени. Тук все още е запазен 

ежедневният вид на танца, а импровизацията е видимо задължително присъстваща. 

 Когато през тридесетте години на ХХ в. Бадия Масабни отваря ресторанта си в  

Кайро, тя изключително много набляга на индивидуалността на изпълнителките си, както 

и на холивудския тип сценичен костюм от две части. Това поставя началото на нова ера в 

сценичното представяне на арабския танц.  

 Малко по-късно, през четиридесетте и петдесетте години на миналия век  

ученичките на Бадия Масабни – Самия Гамал и Тахия Кариока – утвърждават сценичния  

костюм от две части като основен при изпълнението на кабаретния стил ракс шарки. И 

двете са дръзки за времето си в подбора на костюми. Те винаги са много блестящи,  

показващи голяма част от корема и гърба и техните движения, а понякога имат и цепки 

отстрани на полите.  

 През шейсетте и седемдесетте години на ХХ в. на преден план излизат 

изпълнителки като Сухейр  Закки, Наима Акеф и Нагуа Фуад. Освен големият скок на 

танца в  техническо  отношение, облеклото  на всички тези изпълнителки също  се развива в 
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нови тенденции. В този период най-често костюмът от две част всъщност е само  

привиден. Между горнището и полата той обикновено е свързан с прозрачна материя, 

очертаваща коремната област и гърба, но не показващ отявлена голота. Този стремеж за 

покритост допринася за много доброто подчертаване на трудните и впечатляващи 

движения с корема и хълбоците, които при напълно разголен корем сякаш остават на заден 

план. По това време и именно сред споменатите изпълнителки, се появява и тенденцията 

за възраждане на традиционните египетски фолклорни танци. Това се случва не само като 

хореографирани сценични и филмови изпълнения, както е при техните предшественички.  

Професионалните египетски танцьорки вече разделят събитийните си изпълнения на две 

части – фолклорна, където облеклото е традиционно  и семпло,  и ракс шарки, при който  

нововъведенията са силно засилени. 

 Тенденцията за възраждане на автентичността се запазва и през следващите две 

десетилетия, когато  изпълнителки като Фифи Абду, Ракия Хассан и Аида Нур  основават 

своите школи, организират събития и фестивали и поставят египетския танц на световната 

сцена. През този период силно се подчертава ежедневният характер  на галабията – 

основен компонент от облеклото за традиционните танцови стилове. Тя най-често е бяла и 

памучна, без никакви блестящи орнаменти. Това своеобразно покриване може да се 

тълкува и като вид арабизация на танца на прага на новото хилядолетие. 

 В първото десетилетие на ХХI в. тенденциите при професионалното облекло са 

много и разнолики. Шивашката индустрия е силно  развита и нови и различни елементи се 

добавят непрекъснато към вече утвърдени типове облекло. Глобализацията влияе на танца 

във всичките му  аспекти и особено засилено при безкрайните възможности за избор  на 

сценичен костюм. Това се отразява и на цялостния вид на танца,  който  дори и 

традиционно изпълнен, все по-често изглежда или твърде бляскаво и сценично, или твърде 

разголено и пошло. 

 Както и при танца в техническо и стилово отношение,  така и при костюмите за него  

Мароко стои на съвсем различна плоскост. Докато в Египет, професионалните 

изпълнителки от последното столетие се стремят да демонстрират своята индивидуалност,  

която е силно изразена от облеклото им на сцената, в Мароко индивидуалността остава 

неизразена.  Местните танцови практики остават встрани от египетската треска за 

скандалност и индивидуалност, нововъведения и създаване на конкретен образ от соловата 
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изпълнителка. Мароканските професионални изпълнителки нямат стремеж към 

самостоятелни изяви. Факт е и липсата на информация за имената на конкретни 

танцьорки, чрез които бихме могли да построим подробна историческа картина за 

облеклото в танца по подбие на Египет.  Търсейки общностното признание, те категорично  

демонстрират своята принадлежност към тази своя общност. Носейки еднакви рокли 

например , шайхите от една трупа показват на всички присъстващи, че са част от нея. Рядко 

може да се види група от изпълнителки на шайхат  или шааби, които да са облечени по  

различен начин една от друга. Най-често разлика може да има в цвета на галабията, но  

материята и моделът й остават еднакви. Все пак и при мароканските традиционни танцови 

изяви се забелязва стремеж за демонстриране на някаква индивидуалност. Тя обаче може 

да бъде определена като  индивидуалността на групата. Всеки ансамбъл  с изпълнителки се 

стреми да покаже, че стои на различно място от публиката. Роклите най-често са лъскави,  

за да демонстрират разлика с ежедневието. Косите им най-често са прибрани или пуснати 

по сходен начин, който отново ги отличава. Натрупването на детайли в сценичното  

мароканско танцово облекло почти липсва, което води до усещането за естественост. С  

това мароканските изпълнителки осигуряват на танца си едно максимално съхранение в 

автентичен вид,  което  на фона на египетската многопластовост, е ценно богатство за 

фолклора на общностите в региона. 

 

 

3.2.Къната като задължителен елемент в някои танцови церемонии: 

символиката на плодородие и чистота 

 

 

Къната има древна история на разкрасяващо и пречистващо средство, датираща 

още от епохата на Древен Египет. Оттам тя постепенно се разпространява из целия Близък 

изток и Северна Африка, а заедно с това и в Средна Азия и Индия. С дълбоката си 

символика къната е един от основните традиционни похвати за жената в арабския свят да 

демонстрира определен момент от живота си. Дали присъства или не в танцовите стилове 

зависи основно  от идеята на самия танц. Силните пречистващи свойства, приписвани на 

къната й отреждат основно  и задължително място в  култовите танцови церемонии, където  



29 

 

добрият изход е от голямо значение. Такъв е египетският ритуал зар, при който 

нарисуваните с къна ръце и ходила на изпълнителката помагат за успокояването на 

разгневени в нея духове и довеждат до добър  краен резултат.  

 Отбелязвайки и основни моменти на преминаване от етап в етап в живота на 

хората, къната остава неизменно присъстваща в ислямските общества. Един от най-

популярните ритуали на преминаване е „Нощта на къната“ – вечерта преди първата брачна 

нощ на младоженците. При това събитие къната, нанесена по ръцете и стъпалата им,  

предпазва от зли сили и има характера на средство, осигуряващо успешен завършек на 

етапа по преминаване от един статут в друг.  

 След изследване на ролята на къната при танцовите ритуали, в дисертационния  

труд беше установено, че тя не се ползва от професионалните изпълнителки на сценични 

танцови стилове в арабския свят. Възможните причини за това могат да бъдат търсени в  

символиката на семейните събитийни танци като балади, при който изпълнителката не 

избавя с танца си общността от зли сили,  а е проводник между  приемливото и 

неприемливото в обществото. Друга хипотеза за липата на къна при сценичните танцови 

форми, е самоопределянето на изпълнителките като изключени от общността или 

самоопределянето им като различни. 

 Къната е основен допълнителен елемент от някои танцови практики, но въпреки 

това не е повсеместно използвана от изпълнителките. За разлика от нея, бижутата и 

черната очна линия са неотменно присъстващи при всички танцови церемонии, ритуали, 

обичаи и сценични стилове. Този факт има и своето историческо потвърждение.  

Конкретно бижутата понякога не са само средство за украса на облеклото, но имат и по-

дълбока роля (например  уплашването на обсебващите духове при зар).  

 Подобно на танца, в последните години къната е изнесена от културите, в които се 

употребява традиционно и също като танца е подложена на множество промени – от 

премахване на символиката й, до  усложняване на изобразяваните с нея елементи.  

Независимо от това обаче, в традициите на разглежданите общества на къната е отредено  

основно място сред женските практики и нейното съхраняване се смята за важно и 

основно за запазването на женските традиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Въз основа на направения исторически преглед и разгърнатия анализ на 

представените танцови практики, настоящото изследване достигна до следните изводи: 

 1. Съвременните арабски сценични танцови стилове са оформени в тясна връзка на 

местните танцови традиции със западното виждане за образа на изпълнителката им. Този 

образ е създаден у  западния зрител чрез множество описания на авторите в периода XVIII 

– началото на ХХ в. Основният двигател на тази компилация от виждания за арабската 

изпълнителка дават европейските художници от това време, които с картините си създават 

идеята за екзотичната танцьорка. Тази идея се доразвива от изпълнителките на западни 

сценични танцови стилове до появата на качествено  нови форми на танц,  възприети в  

началото на ХХ в. от самите арабски изпълнителки.  Създаденият танцов хибрид помага за 

качването на арабския танц на голяма сцена и за категоричното му  налагане на филмовото  

поприще, откъдето по-късно се формират и всички съвременни арабски танцови стилове,  

представяни и преподавани в целия свят.  

 2. С оглед  на техниката на изпълнение и символиката на движенията, танцът,  

отбелязващ основни промени в живота на човека, като например  сватба, служи за 

проводник между  позволеното в общността и това, за което не е прието да се говори 

открито. Чрез движенията на тялото си танцьорката представя множество идеи за връзката 

между  мъжа и жената, за сексуалността и женската роля в брака, за познаването на тялото 

и преминаването от състояние на неомъжена,  в такова на омъжена и уважавана жена. Тази 

идея заляга в основите на балади и шайхат, като най-популярни женски танцови практики 

в разглежданите общества.  

 3. Танцовите практики, като част от култови ритуали за добър  изход, здраво 

присъстват и в двете култури. Там ролята на изпълнителката е да преведе общността (при 

ритуала гедра в Мароко) или индивида (при церемонията зар в Египет) през тъмнината и 

да им осигури избавяне от злото. В тази връзка танцът е поставен и в контекста на някои 

ритуали, които го съпътстват и помагат за крайния резултат от него като къната и 

използването на конкретно облекло  за ритуала. В този контекст изпълнителката се явява 

вече не проводник между  позволеното и непозволеното, а между  началния етап на 

тъмнина, повлияна от конкретни зли сили и фактори, и крайния изход от танцовата 



31 

 

церемония, който танцьорката чрез танца си трябва да осигури като добър . В този смисъл  

женските танцови практики имат функцията да превеждат общността или индивида през 

тежко  изпитание,  както и да осигуряват добрия изход от ритуал по преминаването  от едно  

състояние в друго (болест – здраве при зар) или от едно положение в обществото към 

друго (девойка – омъжена жена).  

 4. Танцът на жените в арабския свят има подчертан импровизаторски характер . 

Независимо от конкретната форма на изпълнение (общност, група, соло), основната негова 

характеристика остава импровизацията. Въпреки неоспоримата му  връзка с определена 

музика, ритъм и инструмент, свободното боравене с танцови движения остава най-яркият 

негов израз. Индивидуалните предпочитания за конструирането на танца са от решаващо  

значение и дори и подчинен на определени стилови изисквания или общностен групов 

характер , арабският женски танц в основата си не е предназначен за хореографиране. Той е 

носител на идеи,  свързани най-вече с жената и нейната роля на съпруга и майка, с което  

остава неразривно свързан с женската част от обществото на всякакви нива и при 

различни поводи.  

 Арабският танц продължава да се развива и разклонява на стилове и подстилове.  

Той отдавна се е превърнал в световно танцово изкуство, което се обогатява от местни и 

чужди изпълнителки, музикални произведения и форуми, на които се изпълнява. 

Паралелното съществуване на множество сценични танцови стилове и фолклорни 

традиционни племенни танцови практики осигурява и непрестанната връзка между  старо 

и ново, традиционно и модерно. Симбиозата между  тези танцови форми, обединена от 

техните носителки като част от различни събития и изяви, помага за популяризирането им 

не само на местна почва, където обикновено не са добре приети, но и извън пределите на 

обществата, в които са възникнали. От това непрестанно общуване между  различни 

култури се ражда един уникален феномен – неислямски танцови обичаи функционират в 

ислямски общества, представени основно от жената като централна фигура при тяхното 

изпълнение.  

3. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

 



32 

 

 

1. „Култови аспекти на женските танцови церемонии зар в Египет и гедра в Мароко“, Във: 

Евстатиев, С. (съст.). Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и 

социокултурен контекст, София: издателство „Изток – Запад”, 2011, с. 369-383. 

 

2. „Женският танц балади в Египет“, Във: Девета конференция на младите учени от 

Факултета по класически и нови филологии, София: Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2012, с. 344-354.  

 

 

 

 


