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ПРЕДГОВОР 

 

Обичам Изтока и неговата загадъчност от ранно детство. Тази любов ме поведе по 

пътя на науката и изкуството. Наука, която стартира с потапянето ми в специалност 

„арабистика“ в Софийски Университет, България. Изкуство, което е пропито с 

близкоизточни танцови форми, трайбъл фюжън, а по настоящем и създадената от мен 

танцово-духовна практика Dance, Love, Fly, Create!  

Като студентка по арабистика бях силно запленена от магичността на арабския 

език, красотата, изразителността и богатството му. Тази еуфория се превъна в богато 

изживяване, докато изучавах език, арабо-мюсюлмански общества, ислям, култура, 

изкуство, все свързани с арабския свят. По-късно, докато пишех магистърската си теза, 

имах щастието да живея като студент-млад изследовател в Тунис. Стипендията ми 

включваше общежитие за жени в Медина на Тунис – стария град, достъп до едни от най-

богатите библиотеки в ислямския свят и пълна свобода да посещавам всички налични 

лекции и курсове в един прекрасен университет – Мануба. Така започна моята собствена 

приказка от 1001 нощ. Танцът стана неотменна част от живота ми. Имах и нужната 

подготовка. Като дете съм тренирала художествена гимнастика, след това съм се 

занимавала със спортна аеробика, инструктор съм на Рийбок по степ аеробика, а имах и 

щастието да уча пакистански фолклорни танци от пакистанска студентка в Бъгария и от 

българка, омъжена за пакистанец – и двете, приятелки на моята баба. В Тунис бързо се 

ориентирах и станах част от джаз балет група, преподавах аеробика в общежитието, в 

което живеех, а скоро се появи и първата ми учителка по северноафрикански танци – 

Хайет. Тя бе, в продължение на една година, моята най-добра приятелка и съквартирантка 

в общежитието. Пишех дипломна работа за Гранада и династията на Насридите – 

последната мюсюлманска династия, управлявала Андалусия, и танцувах. Опознавах 

местните традиции, намирах си нови приятели, пътувах, прекарах известно време в 

пустинята, танцувах и пак танцувах.  
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Няколко години по-късно, вече съпруга и майка, основах първата в България школа 

за Бизкоизточен танц – „Алима“. Започнах да пътувам и уча египетски танцови стилове от 

световноизвестни хореографи и изпълнители, заех се да организирам танцови програми, 

курсове по танц и история на танца, танцови спектакли. Но в мен ясно се очертаваше 

нуждата да достигна до нещо много по-дълбоко. Усещах колко повърхностно е всичко, 

ако е свързано само с танц. Та Близкият Изток и Северна Африка са така богати на 

история, традиции, символи, а оттам и на танцови форми! И когато най-малко очаквах, се 

появи предложение от Софийски Университет да направя докторска дисертация в моята 

специалност – Арабско обществознание. Един от бившите ми преподаватели, проф. 

Евстатиев, се беше впечатлил от богатия ми танцов опит, съчетан с подготовката ми на 

арабист и дълбочината, с която възприемам танца, неговата история и символиката му. 

Предложението беше прекрасно – можех да пиша за единственото нещо, което бих 

изследвала така истински и със сърце –  танца!  

Написването на това изследване е един опит да превърна дългогодишните си 

танцови познания в труд с научна стойност. Темата му е „Женският танц в арабската 

традиционна култура: сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко“. 

Настоящата книга „Фрагменти от историята на близкоизточния танц“ е именно част от 

първата глава на дисертацията ми. Втората глава е посветена на съпоставка на египетски и 

марокански танцови традиции, а третата – на музиката, облеклото и ритуалната къна при 

някои танцови форми в двете изследвани държави.  

Поради научния характер на един дисертационен труд, кратката история, която е 

пред вас, е изпъстрена с бележки под линия, научни термини, догадки, позовавания, 

цитати и предположения. Не претендирам, че трудът ми е изчерпателен. За някои периоди 

от историята на арабския танц почти липсват източници, което силно затруднява 

всеобхватността на едно подобно изследване. Подредих този пъзел, като направих 

възможно най-богатото проучване на съществуващи източници на арабски, английски, 

френски и български език. То несъмнено се нуждае от запълване на някои празнини в 

определени исторически периоди. И ако имам късмета още източници да се разкрият пред 
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мен, краткият исторически преглед, който направих тук, би бил много по-богат и 

завършен.  
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УТОЧНЕНИЯ 

 

Преди да се потопим в кратката история на танца, бих искала да изясня някои 

негови назовавания. В годините с преподавателски и хореографски опит, аз винаги 

категорично съм отказвалa да нарека танца си „belly dance”. Наричала съм го 

„ориенталски танц“, когато съм се занимавала по-повърхностно с него и съм представяла 

на света западната визия за арабския танц. Когато танцувам смесения стил, плод на 

западно влияние и комбинация от египетски танц със западни техники, винаги съм 

казвала, че това е „ракс шарки“. Когато изпълнявам конкретен египетски или 

северноафрикански танцов стил, употребявам точното му име (балади, саиди, мелая, 

шайхат, шабби и т.н.). Ако правя танцова програма с комбинация от близкоизточни 

стилове, уточнявам, че това са „арабски танци“. Понякога разширявам понятието, като 

изтъквам, че представям близкоизточни и северноафрикански танцови форми. Когато 

представям племмени танцови традиции на туарегите (моите любими обичаи), 

задължително подчертавам на коя общност принадлежат и откъде идват. Ако правя 

фюжън изпълнение, разказвам кои стилове съм комбинирала. Ако танцувам трайбъл, 

уточнявам какъв е този трайбъл и какво съм съчетала в него.  

За мен е признак на уважение към корените на този танц да се учточнява и 

изяснява какво се танцува. Общото име, дадено от западния свят, е акт на неуважаване и 

непознаване на същността, историята и идеята на най-древния танц в света.  
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СВЪРЗАНИ С ТАНЦА ПОНЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Арабски танц – Възможно най-точното название на разглежданите танцови практики, е 

„арабски танц“. Въпреки че се употребява рядко от западните изследователи, това 

наименование включва в себе си точна информация за територията, на която се развиват 

разглежданите танцови обичаи, а именно арабския свят. С оглед на конкретността, която 

задава, терминът е широко ползван в настоящото изследване, като заедно с това се изтъква, 

че някои танцови форми (например традиционните марокански) не са арабски. 

 

Belly dance – Най-разпространеното название на танците, изпълнявани в целия арабски 

свят, е английското belly dance (танц на корема) и еквивалентът му на другите европейски 

езици. Това название възниква в резултат на впечатленията на многобройните европейци, 

посетили Египет от края на XVIII в., където са имали възможността да се докоснат до 

магията на местните танцови женски традиции. При арабските танцови техники основната 

концентрация на енергия е в тазовото дъно, а оттам и в коремната област. Изпълнителката 

извършва движения най-вече от коленете и хълбоците си. При тези движения коремната 

област изглежда, сякаш тя е основната двигателна сила. Като прибавим и някои силни 

акценти, изпълнявани с корем, както и множеството вибрации, при които коремът 

наистина изглежда сякаш се движи сам, не е чудно, че екзотичният танц, на който 

западните зрители стават свидетели, е определен именно като „танц на корема“. Всъщност 

този термин се употребява за първи път на френски език (la danse du ventre) по времето на 

похода на Наполеон Бонапарт в Египет (1798–1803). Впоследствие понятието преминава и 

в други европейски езици, а английският му еквивалент се превръща за западния свят в 

основно название на всички близкоизточни и северноафрикански танцови техники. Освен 

че названието не е точно и дава погрешна представа за цялостната идея, която танцовите 

техники носят в себе си, то по никакъв начин не включва в себе си техните същностни 

характеристики. Въпреки направените уточнения, терминът ще бъде използван на онези 

места в книгата, на които се говори за западното възприемане и развитие на танца.  
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Близкоизточен танц – подходящ описателен израз, показващ конкретно мястото на 

разпространение на танца, както и възможните особености, които можем да очакваме от 

това. Заедно с „арабски танц“, „близкоизточен танц“ е вероятно  най-точното понятие, 

което можем да употребим за назоваване на танца, чиято история е предмет на настоящото 

изследване.  

 

Ориенталски танц – Този термин също идва повече или по-малко от западната представа 

за Ориента и първоначално се употребява в Турция, където „ориентал“ се наричат 

сценичните форми на женски танц. „Ориенталски танц“ е по-точно название от „belly 

dance”, защото би могло да се приеме, че включва в себе си основна характеристика на 

танца, като факта, че това са танцовите техники, използвани на територията на това, което 

Западна Европа нарича Ориент през XVIII и XIX век.  

 

Ракс шарки - Рак с шарк и (източен танц) е характерен сценичен танц, който съчетава в 

себе си чисто арабски танцови техники с движения и стъпки от западните стилове танц. 

Наименованието е възможно най-точното, когато се изследват стилове, които са плод на 

смесване на арабски и западни танцови форми. Това е стилът, който се появява през 

първата половина на ХХ в., под голямото влияние на западната представа за арабски танц.  

 

Северноафрикански танц – израз, ползван в настоящото изследване за обозначаването 

на танцовите форми от Северна Африка. Употребата на понятието дава ясно 

разграничаване на танцовите практики от Близкия Изток с тези на Северна Африка, 

въпреки че в зависимост от конкретния контекст, те могат да се разглеждат под общ 

знаменател. 
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ЖЕНСКИЯТ ТАНЦ В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И МЕСОПОТАМИЯ 

 

 Най-ранно датираните свидетелства за ритуали, които биха могли да се приемат за 

танц, са от епохата на неолита (10 000 – 8 000 г. пр. Хр.). Това са скални рисунки, открити 

на територията на целия африкански континент, изобразяващи жени и мъже, разделени 

едни от други и вероятно изпълняващи някакви ритуали
1
. Праисторическите скални 

рисунки предоставят достатъчно доказателства за осъзнаването на ролята на жената в 

процеса на появата на нов живот. Не е ясно обаче дали мъжът е осъзнавал своята роля в 

същия този процес. Вероятно не е случайно откриването на множество женски фигури със 

стилизирано изопачени  форми, една от най-старите от които е намерена в Анатолия и е 

датирана на около 35 000 години. Тези така наречени „Венери“ свидетелстват за голямата 

почит, която е била отдавана на жената в първите сформирани общества
2
. 

 Предполага се, че танцът още тогава е бил част от живота на човека и танцови 

ритуали са били изпълнявани от жените за честване на тяхната плодовитост, както и на 

тази на земята. М. А. Мъри описва подробно подобни танцови ритуали, изпълнявани от 

жени. В тях тя намира връзката между праисторическите танцови култове и храмовите 

танцови церемонии, изпълнявани в чест на женски божества в древните цивилизации на 

Близкия изток
3
. По-късно, в гръко-римската и вавилонските цивилизации, танцът е 

неразривно свързан със сексуалното поведение, както и със сексуалното обучение на 

младата жена, което от своя страна е отново част от ритуали, посветени на ролята на 

жената като майка. В книгата си Ар-рак с аш-шаби фи Мис р („Народният танц в Египет), 

Саад ал-Хадим разглежда женския танц в Древна Гърция и в Римската империя като един 

от основните предшественици на съвременните фолклорни женски танцови практики в 

Египет. Той свързва част от историята на арабския танц именно с тези две цивилизации
4
. 

 Около 4-3 хилядолетие пр. Хр. навсякъде на територията на Изтока се честват 

                                                           
1 Вж. Приложение 1. 
2 Бончева, Мария, „Богинята майка се завръща“, В: Списание 8, бр. 3, 2011, с. (14-31), с. 24. 
3 Murray, M. A. „Ancient and Modern Ritual Dances in the Near East”, Folklore, Vol. 66, № 4, 1955, (pp. 401-

409), p. 401, 402. 
4 Ха дим, Саад. Ар-рак с аш-шаби  фи  Мис р. Александрия, 1972, с. 62, 63. 
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женски божества. В Месопотамия това са Инана, впоследствие Ищар, Тиамат и Астарте. В 

Египет – Изида и Хатхор. В Гърция – Деметра, Хера, Артемида, Афродита, Персефона. В 

древен Рим – Диана, Луна и Титания. В Далечния Изток – Шакти, Адити и Дурга в Индия, 

Куан Ин в Китай и Тара в Тибет. Постепенно женските езически божества до голяма 

степен са изместени от мъжките, но във всички споменати цивилизации богиня-майка 

задължително продължава да присъства. От изпълняваните в нейна чест храмови ритуали 

можем да правим изводи за състоянието на женския танц тогава. 

 Танцът е бил неотменна част от цивилизациите на Древен Египет, както и в тези на 

територията на Месопотамия в античността. За това свидетелстват множество 

изображения по керамични съдове, стенописи и плочи, открити, запазени и подробно 

изследвани. 

 В Египет по времето на Старото царство (3 хилядолетие пр. Хр.) една от 

професиите, практикувани от жените от нецарско потекло, е тази на танцьорката и 

певицата. Знае се, че мъжете и жените танцували най-често разделени и това вероятно е 

било обуславяно от факта, че танцът е бил свързван преди всичко с култ към определено 

божество и ритуали, отслужвани в храмовете на това божество. В чест на богинята Хатхор 

жриците изпълнявали храмови и танцови ритуали, а музикантите можели да бъдат мъже 

или жени
5
. Професионални танцьорки в тази епоха е имало и за други нужди, което се 

вижда от различните изображения на конкретни танцови церемонии
6
. 

В своето подробно изследване на танца в Древен Египет Ирена Лексова споменава и 

основната трудност за съвременния изследовател при разграничаването на отделните 

движения. Едно от правилата, които египетският художник от древността трябвало да 

спазва, е да изобразява не движението, а само свиването на глезените, коленете и китките, 

както и навеждането на тялото или главата напред или назад. Тя сравнява този тип 

изображение с дървен модел, който художникът сякаш има пред себе си
7
. При подобен 

„вдървен“ образ, който достига до нас, в действителност е трудно различимо какво е било 

движението, но пък имаме по-ясна представа каква е била конкретната позиция в отделни 

                                                           
5 Вж. Приложение 2. 
6 Fischer, Henry George. Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan Period. New York, 

2000, pp. 19-33. 

7 Lexova, Irena. Ancient Egyptian Dances. Mineola, New York, 2000, p. 17. 
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моменти от танца. Затова и съвременните изпълнители, които се опитват да представят 

древната египетска форма на „фараонов танц“, построяват своите движения върху 

конкретни позиции на тялото, стъпалата, ръцете и главата и танцът им се оказва по-скоро 

накъсан, отколкото плавен.  

 По време на танца изпълнителите извършвали определен брой стъпки или 

премествания на тежестта от задния към предния крак, придвижвайки се напред, а след 

това настрани или назад в определена последователност. Ръцете са били свободни, или 

заети от някакъв музикален инструмент, на който често изпълнителят свирел докато 

танцувал. Често ръцете се ползвали за ръкопляскане под определен брой и такт. 

Движенията от горната част на тялото се състоели най-вече от навеждания напред или 

назад и по-рядко – от изнасяния настрани. 

 В развилите се на територията на Месопотамия древни цивилизации, танцът също е 

подробно изобразен и до нас са достигнали достатъчно материали с информация за него. 

Въз основа на керамични съдове, стенописи и плочи с изображения, можем да изградим 

доста ясна представа за това какви движения са съпътствали молитвите и богослуженията 

в чест на големите женски божества. Най-почитаното от тях безспорно е богинята майка 

Инана-Ищар. Тя има много превъплъщения, но основните ѝ функции са свързани с 

плътската любов и войната. Богиня както на любовта, така и на раздора, тя обединява в 

себе си култа към множество второстепенни женски божества. Хари Сагс споменава в 

изследванията си, че в храмовете на Инана-Ищар във Вавилон е имало певици, които 

изпълнявали химни, посветени на любовта
8
. Можем само да предполагаме дали е имало и 

танцови ритуали, изпълнявани в чест на тази главна богиня. 

 Подробно изследване на изображенията на танц в Древна Месопотамия прави 

Доминик Колън
9
. На представените от нея фрагменти от съдове, датиращи от около 5000 

години пр. Хр., ясно се виждат хванати за ръце фигури (жените и мъжете танцуват 

поотделно), извършващи някакъв вид движение с телата си в синхрон. На друг фрагмент 

от чиния откриваме множество женски фигури, разположени в кръгове, които се смесват, 

наслагват и образуват форма, която Колън асоциира със скорпион – символ на 

                                                           
8 Сагс, Хари. Величието на Вавилон. София, 1998, с. 257, 258. 
9 Collon, Dominique. „Dance in Ancient Mesopotamia”, Near Eastern archeology, Vol. 66 № 3, Dance in the 

Ancient world, Sept., 2003 pp. 96-102. 
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плодовитостта на жената. Жените от този фрагмент са изобразени с развети от вятъра 

коси. На всички фрагменти от периода 5000 – 2000 г. пр. Хр. танцуващите фигури са 

изографисани хванати за ръце. Някои от тях са изправени, други наведени напред, а при 

трети се вижда ясна чупка в кръста и движение, много напомнящо някои конкретни 

движения от съвременните близкоизточни танци. От периода 2000 – 1700 г. пр. Хр. Колън 

разглежда стенни релефи, изобразяващи индивидуални танцови изпълнения на жени, 

някои от които стоят в акробатични пози. При тях присъстват и музиканти, обикновено 

седнали до танцьорката. Сред тези релефи има и такива, на които танцьорката е 

изобразена гола – вероятно във връзка с религиозен ритуал в чест на женско божество или 

ритуал за плодородие. 

 Танцът, съществувал в Египет и Месопотамия, е вероятно и този, който пряко влияе 

на оформилите се в по-късни периоди танцови форми в Близкия изток и Северна Африка. 

Из цялата територия на арабския свят днес съществуват танцови стилове, символизиращи 

борба, битка или победа във война, които се изпълняват с тояги, бастуни или бамбукови 

пръчки. Такива са например саиди в Египет и бара в Йемен. В Древен Египет е имало 

подобен танц, изпълняван от мъже с две къси тояги. На рисунките и релефите от 

Месопотамия пък ясно се виждат движения от кръста и гърдите, изпълнявани от жени. 

Подобни движения присъстват в разнообразни варианти в почти всички съвременни 

танцови стилове, изпълнявани от жени в арабския свят. 

След постепенното претопяване на Шумер, последван от Акад и Вавилон и паралелно с 

това Египет, на картата на Близкия изток основните империи, които си поделят тази 

територия преди появата на християнството, са Римската и Персийската. Съпоставимо с 

танца, можем да отбележим, че и при двете култури той е много популярен и сериозно 

присъства в живота на хората. Подобно е и положението на танца преди появата на 

исляма, когато още една голяма сила присъства на картата - Византия. Още в Древна 

Гърция танцът е бил основно средство не само за изразяване, но и за забавление, а също 

така и за култ към тогавашните женски божества. Във Византия танцът е едно от 

основните съществуващи изкуства не само на дворцово ниво, но и сред обикновените 

хора, които са го практикували по събори и празненства. 
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ТАНЦЪТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ИСЛЯМА ДО КРАЯ НА XVIII ВЕК 

 

 След възникването на исляма през VII в. за оцеляването на новата общност 

правоверни е било от жизнена необходимост да се изкоренят част от старите, езически 

порядки, които биха могли да попречат на хората да се асоциират с новата религия. По 

този начин е прокарана ясна граница между предстоящата ислямска епоха и езическото 

минало
10

. Този тъмен период на незнание е определен още в Корана като джа хилййа 

(невежество, езичество). Не можем обаче да кажем, че всяка форма на изява и изкуство е 

била премахната. Поезията например, продължава не само да съществува, но и да се 

развива в много посоки и течения. Тъй като нямаме данни за това как е изглеждал 

женският танц в предислямската епоха, трудно можем да дадем сигурен отговор на 

въпроса защо след възникването на исляма за танц се говори малко. Ако обаче движенията 

от тогавашните женски танцови обичаи са наподобявали съвременните, то отговорът се 

съдържа в тяхната изявена сексуалност и подчертаване на женските форми, както и в 

символиката им. Може би фактът, че жената е затворена вкъщи и подчинена на мъжа - бил 

той неин съпруг, баща или брат, помага за оцеляването на всички тези чисто женски 

танцови ритуали. След установяването на исляма като официална религия в Арабския 

халифат почти изцяло липсват данни за женския танц. 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 напълно съзнателна, 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 да излязат от дома и да се пренесат по 

улиците и на голямата сцена. Бърнард Луис изказва становище, че ислямската 

цивилизация е единствената, при която няма приемственост между древността и 

съвремието
11

. Според него вместо да черпи опит, традиции и материал за развитието си от 

                                                           
10 Евстатиев, Симеон. Религия и политика в арабския свят; Ислямът в обществото. София, 2012, с. 236. 
11 Lewis, Bernard. The Middle East. New York, 1995, pp. 244, 245. 
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цивилизациите, развити преди неговата поява по тези места, ислямът категорично къса с 

тях. Това води до появата на качествено нова културна среда, чиито основи се формират в 

тясна връзка с религията, а самата религия е не просто част от живота на хората, но начин 

на живот. Виждането на Луис е напълно съпоставимо с женския танц, за който липсват 

подробни данни от епохата преди исляма, но в същото време е ясно, че такъв танц е 

съществувал. Вероятно той е бил толкова неприемлив за начертания от новата 

монотеистична религия начин на живот, че заедно с идолопоклонничеството и други 

характерни за предислямския период обичаи и вярвания, е бил напълно заличен или 

променен. В тези условия съвременните близкоизточни танцови стилове действително 

черпят повече от други култури, отколкото от местните. 

 Непосредствено преди възникването на исляма през VII в. територията на Арабския 

полуостров е населявана от множество племена, почитащи различни езически божества. 

Безспорно най-цененото изкуство в този период е поезията. Но дали наред с поезията и 

музиката са съществували и танцьори от мъжки и женски пол? 

 В съчинението си „Подробна история на арабите преди исляма“ (Ал муфассал фи 

тарих ал-араб к абла ал-исла м), египетският историк Джауад Али отделя внимание и на 

танца. Той разказва за племената от Хиджаз, сред които имало някои танцови обичаи. 

Според него в епохата преди появата на исляма танцували преди всичко младите хора
12

. 

Говори се и за абисинците
13

, които били известни с любовта си към танца и често били 

канени, за да танцуват и пеят по радостни поводи като сватби и обрязвания. Джауад Али 

споменава и за танц, изпълняван от етиопските робини, наричан от тях даркала. Не можем 

да свържем обаче това наименование с никой от съществуващите арабски танци, най-вече 

поради липсващо описание.  

 Разглеждайки въпроса за позволеност или забрана на музиката в исляма, имам 

Юсуф ал-Кардауи също говори за танца. Според него има достатъчно доказателства, че в 

епохата преди идването на исляма, както и в годините на неговото разпространение от 

Мухаммад, танци, свързани със забавление, са съществували. Той привежда като 

доказателство един от хадисите
14

 за живота и делата на пратеника на Аллах от сборника на 

                                                           
12 Джауа д Али . Ал муфас с ал фи  та ри х  ал-араб к абла ал-исла м. Багдад, 1993, с. 121. 
13  Абисинци – остаряло наименование на етиопците 
14  Хадис – предание за делата, думите и намеренията на пророка Мухаммад. 
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имам Ахмад ибн Ханбал
15

. От него става ясно, че черни робини са танцували пред 

Пророка и са го възхвалявали: 

Черни робини танцували пред пратеника на Аллах и пеели песни: Мухаммад е набожен 

човек. Пророкът не разбрал думите им и попитал какво пеят. Хората отговорили: Те казват, 

че Мухаммад е набожен човек
16

. 

 Споменава се също, че Аиша, любимата съпруга на Пророка, е имала навика да 

рисува ръцете си с къна и да изпълнява театър с пантомима и танц. Ал-Кардауи привежда 

хадис от „Достоверния сборник“ на Муслим ан-Нисабури, с който илюстрира любовта на 

Аиша към танцовото изкуство
17

: 

Аиша разказа: Веднъж, по време на празник, абисински робини дойдоха и започнаха да 

танцуват в храма. Пророкът ме повика. Аз сложих глава на неговото рамо и започнахме да 

гледаме заедно тяхното представяне, докато аз самата не се уморих да ги гледам и се обърнах 

настрани
18

. 

 Този хадис може да се разглежда и като свидетелство, че основната светиня на 

исляма – храмът Кааба в Мека, в миналото е бил свързан с определени танцови практики. 

Азим Нанджи изследва ролята на Кааба в различни исторически периоди. В предислямска 

Арабия това е било свещено място – олтар за местните племена. При ежегодните си 

поклоннически ритуали те обикаляли около Кааба, чествали множество божества, сред 

които и някои женски езически богини, пеейки, рецитирайки стихове и изпълнявайки 

танцови церемонии
19

. Липсват данни за типа танц, който бил изпълняван от различните 

племена, но е видно, че той е бил неотменна част от празниците и поклонническите 

чествания в Арабия преди възникването на исляма, както и в ранните години от неговото 

съществуване. 

 Явно през VII в. професионалните танцьори на Арабския полуостров – мъже или 

жени, – са били със статут на роби. Бърнард Луис говори за робството в Халифата и за 

професиите, присъщи на робите. Обикновено те са певци, музиканти и танцьори
20

. Точно 

такова е и положението на танца и при много по-изяснената от гледна точка на танцовите 

                                                           
15 Al-Qardawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Cairo, 2001, pp. 297, 298 . 
16 Има м Ах мад Ибн Х анбал. Муснад. Бейрут, 1997, ч.20, с. 17, № 12540. 
17 Al-Qardawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Cairo, 2001, p. 297. 
18 Има м Ибн ал-Хусаи н Муслим Ибн ал-Хаджа дж ан-Найса бу ри . Сах и х  муслим. Бейрут, 1991, с. 607 610, № 

892. 
19 Nanji, Azim. „Kaaba”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 429. 
20 Lewis, Bernard. The Middle East. New York, 1995, p. 209. 
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практики епоха на европейско проникване. Тогава танцьорките често са били или робини, 

или от робски произход. Малко от тях са били свободни, местни жени. Луис споменава 

също и за периода на Умайядската династия (661–750), когато в умайядския двор младите 

робини били певици и танцьорки
21

. 

 Като разглежда професията на певица и изпълнителка на струнни музикални 

инструменти в Умайядския и Абасидския халифат, Тахира Кутбудин споменава, че името, с 

което тези жени са били наричани, е кайна
22

. Те са били със статут на робини и са били 

обучавани като професионални изпълнителки. В изследването не се споменава дали те са 

изпълнявали и ролята на танцьорки, но при връзката между изкуствата на музиката, 

пеенето и танца, е най-вероятно тези пеещи жени също така и да са танцували. Кутбудин 

подчетава, че по това време линията между музикално и сексуално изпълнение не е била 

ясно очертана, а пеещите момичета са били куртизанки
23

. В своята книга, посветена на 

средновековната арабска комична литература, Лиза Перфетти отделя внимание и на 

прочутите „Приказки от 1001 нощ”
24

. Говорейки за еротичните описания и истории в 

приказките, авторката също споменава кайна. Според нея те са можели да бъдат робини 

или свободни жени, професионални изпълнителки на музика и песни. Заедно с това 

Перфетти подчертава, че услугите, които те са извършвали, варирали в зависимост от 

случая от сексуални, до музикални и композиторски или пък ораторски и разказвачески
25

. 

С оглед на ролята, която кайна са изпълнявали по времето на Умайядите и Абасидите, 

можем да направим заключението, че те са предшественичките на появилите се в по-късна 

епоха и подробно описани от европейците професионални певици и изпълнителки на танц 

в Египет.  

 Според Йехошуа Френкел арабските автори през периода на Абасидския халифат 

(750–1258) са сериозно притеснени от наличието на женски танцови ритуали, изпълнявани 

по сватби и други тържествени поводи
26

. Тези танци са провокативни и имат подчертано 

еротично излъчване, достатъчно да накара авторите от епохата да пренасочат вниманието 

                                                           
21 Пак там, p. 252. 
22 Qutbuddin, Tahera.”Women Poets”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 
866. 
23 Пак там, с. 866. 
24 Perfetti, Lisa. Women and Laughter in Medieval Comic Literature. Michigan, 2003, p. 203-238. 
25 Пак там, с. 213. 
26 Frenkel, Yehoshua.”Dancing”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 192. 
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си към далеч по-приемливите за описване (макар и често с цел критика) танцови ритуали 

на суфиите
27

. Дори говорейки за ислямските мистици обаче, далеч по-голямо внимание е 

отделено на музиката, изпълнявана в техните ритуали, отколкото на танцовите техники, 

които те използват. Пример за това може да се даде с ислямския теолог Ибн Таймийа 

(1263-1328). В ожесточената си критика, посветена на ритуалите на суфийските братства 

(сама ), той обръща далеч по-голямо внимание на музиката, слушането ѝ и някои аспекти 

от поведението на суфийските последователи, отколкото на танца
28

.  

 Танцът при суфиите е много различен от женските танцови движения, които са 

неразделна част от фолклорните традиции на арабския свят. Тъй като при суфийските 

церемонии крайната цел е духовно приближаване до Аллах, самият танц играе ролята на 

проводник между земното, човешкото от една страна, и божественото, духовното, от друга. 

За постигане на целите си суфиите отделят внимание основно на различни техники на 

въртене, което води до изпадане в транс. Можем обаче да кажем, че този транс не води до 

припадък, както е при повечето култови танцови церемонии. Въртенето тук е сякаш 

контролирано, премерено и силата му е насочена към конкретните цели на танцовия 

ритуал. В своето изследване, посветено на танца, Анемари Шимел описва танците на 

ислямските мистици като свързани с екстаза: 

Те изваждат човешкото същество извън нормалното му движение и го карат да се върти, 

така да се каже, около различен център на гравитацията
29

. 

 Въпреки откъслечните данни за женски танц през хилядолетието на ислямската 

експанзия, има и автори, които отделят част от вниманието си на танца и по-конкретно на 

танца в Абасидския халифат. В своето произведение „Встъпление“ (Мук аддима) 

знаменитият историк Ибн Халдун разглежда цялата история на цивилизациите, давайки 

информация за голяма част от занаятите, начина на живот и обичаите в различни региони 

от обширния Арабски халифат. В главата, посветена на занаятите и професиите, има част 

за музиката и пеенето. След подробно изброяване на музикални тонове, хармония, видове 

музикални инструменти, тяхната употреба и произход, Ибн Халдун споменава за 

съществуващи на територията на Багдад по времето на Абасидския халифат танцови 

                                                           
27  Суфии – ислямски мистици, последователи на суфизма (ислямския мистицизъм). 
28 Michot, Jean R.. Musique et dance selon Ibn Taymiyya. Paris, 1991. 
29 Schimmel, Annemarie. „Raks”, The Encyclopedia of Islam, vol. 8, Leiden, 1995, p. 415. 
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забавления, придружени с музика
30

. Споменава се за мъжки танц с тояги, при който 

мъжете са облечени с дълги роби. Ибн Халдун говори и за вид игра под формата на танц, 

изпълнявана от жените. При него за роклите им е завързана висяща дървена кукла-кон, 

която танцьорката имитира, че язди по време на самия танц. Имало е и танц, изпълняван 

от жени, които ползвали оръжия, наподобявайки бой със завидни умения. Говори се и за 

други (без да се уточнява какви) танци за забавление, които са характерни за големите 

семейни празници и най-вече за сватбите. Авторът подчертава, че от Багдад и другите 

градове на Ирак танците са се разпространили из целия арабски свят. Описвайки 

музикалните и танцовите обичаи, той говори и за това, че те нямат нищо общо с Корана, 

както и за това, че са характерни най-вече за общества, в които хората живеят в охолство и 

лукс и имат време да се отдават на забавления, които не могат да осигурят изхранването на 

семействата им. Подчертава се, че става въпрос за танци за забавление, отпускане и 

наслада. 

 Всъщност описанието на Ибн Халдун е може би единственото от епохата на 

средновековния ислям, свързано с танц, за който се уточнява, че се изпълнява за 

забавление и релаксация. Тук става въпрос не просто за споменаване на танцьори в 

конкретен контекст, с което да се констатира наличието на танц, а за разгърнато донякъде 

описание на различни танцови традиции. На тази база трудно можем да изградим 

цялостната картина на женския танц в епохата на Абасидския халифат. Това налага да 

черпим информация за него предимно от други форми на изкуство – занаяти, развити по 

това време, като скулптура, керамика, рисунки в баните, музика, театър. С изключение на 

музиката и театъра обаче, всички останали занаяти, при които танцът присъства като 

изображение, са далеч от централната власт в Халифата, или пък идват от други държави и 

династии, които също изповядват тази религия. 

 Фахмида Сюлейман разглежда керамичните съдове от саманидските владения в 

Източен Иран и Централна Азия, изследвайки различните стилове и тенденции при 

използваните цветове и изображения
31

. При керамиката от Нишапур изображенията са 

многоцветни – използват се зелен, жълт, черен и червен цвят. Образите са стилизирани и 

                                                           
30 Ибн Халду н. Мук аддима. Хиза нату Ибн Х алду н, 2005, ч. 5, с. 174-181.

31 Suleman, Fahmmida. „Ceramics”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p 144. 
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именно тук, измежду многото седящи фигури, коне и други животни, са изобразени и 

танцьорки. Образите често са заобиколени от флорални мотиви. 

 Танцът присъства и като елемент при рисуването по таваните и стените на 

средновековната арабска баня. При тези изображения танцуващите обикновено са жени. 

Подобно освобождаване от предразсъдъците, свързани с религията, Финбар Барри Флууд 

обяснява с факта, че банята е мястото, на което човек се отпуска и може да се отдаде на 

мисли, не свързани с нея
32

. Затова и изображенията по таваните на баните са най-вече на 

ловни сцени, музиканти, певици и танцьорки. 

 Танцът е и неотменна част от скулптурата. В умайядския период има статуи, 

вероятно повлияни от късната традиция на Византия и Сасанидски Иран. Те изобразяват 

танцьорки, ловци и свалени от власт управници и се използват за украса на фасадата на 

къщите
33

. 

  Ако изходим от това, че основно свойство на танца е пораждането и споделянето 

на радост и веселие по празнични поводи, най естествено би било танцовите форми да се 

открият именно сред тях. Разглеждайки различните чествания и тържества в 

средновековните ислямски култури Боаз Шошан открива описания на церемониите, 

изпълнявани при празничните събития. При едно описание на празника Лайали ал-ук уд 

(„Нощите на огньовете на открито“), честван при абасидската и фатимидската династии, 

наред с другите начини на забавление, като пеене и осветяване на сгради, лодки по реката 

и веселие, той открива, че танцуването се споменава като част от честването на празника
34

. 

 Друг аспект от социалния живот в Арабския халифат, при който се споменават 

танцови церемонии, е ловът. Джовани Канова открива, че в южната част на Арабския 

полуостров е съществувал вид лов, включващ многобройни ловци, всеки с различна 

задача. Той завършвал с танцови церемонии, съпроводени с музика и показване на телата 

на убитите животни
35

. 

  Развивайки музиката в различни стилове, не задължително свързани с религиозни 

                                                           
32 Flood, Finbarr Barry. „Painting, Monumental and Frescoes”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

New York, 2006, p. 588. 
33 Pangaroglu, Oya. „Sculpture”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 711. 
34 Shoshan, Boaz. „Festivals and Celebrations”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 

2006, p. 255. 
35 Canova, Giovanni. „Hunting”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 338. 
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практики, арабите създават разнообразни, типични за тях музикални форми. В андалуския 

двор музиката е неразделна част от вечерни сбирки и тържества, включващи и много 

танцови изпълнения. Тези сбирки се наричали замбра. Отново не се знае какъв тип е бил 

танцът, но е факт, че имаме някои споменавания за танца в семейна, празнична среда
36

. 

 Може би най-ясно може да се види танцът като присъстващ в арабския театър, още 

в епохата на ранния ислям. Тогава, както и през умайядския период, театралните трупи и 

изпълнителите на подобни изкуства със сценична изява били широко разпространено 

явление. При Абасидите актьорите, мимовете и танцьорите – мъже и жени, намират място 

в двора на халифите, където ги разсмиват и веселят с комедийните си изяви. В късния 

ислям статутът на този тип изпълнители, включително танцьорите, е силно принизен. 

Вероятно поради развитието на сериозни литературни течения и трудове, посветени на 

исляма, сценичните изкуства остават на заден план и се смятат за отклоняващи 

правоверния от пътя, който трябва да следва според религията си. Артистите остават сред 

най-низшите слоеве на населението, забавляващи хората по улиците и преживявайки от 

изявите си вече на съвсем ниско, далеч от цененото и уважавано ниво
37

. 

 От разпокъсаните и редки споменавания на танц след възникването и при 

разпространението на исляма като религия не можем да черпим почти никаква 

информация за женските танцови практики, но при всички случаи е факт, че имаме 

съществуващи такива. Какви са били те като техника на изпълнение, концентрация на 

енергията и символиката, остава загадка. Следвайки процеса на приемственост, 

осъществяван сред жените в арабските семейства обаче, бихме могли да допуснем, че 

танцът е бил запазен в някакви рамки, преди да стане неотменна част от ежедневието на 

територията на съвременния арабски свят. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Fass, Sunni M. „Music”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, p. 535. 
37 Moreh, Shmuel. „Performing Artists”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. New York, 2006, (pp. 

599-601). 
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ТАНЦЪТ ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК 

 

 Проблемът с недостатъчното източници води до множество предположения и 

догадки, които тепърва ще се изследват и доказват. Като не приемат танца за част от 

културните практики на арабите, ислямските автори поставят неговото съществуване и 

разновидностите му върху несигурна плоскост. Слабо отбелязвани и почти неописвани, 

танцовите практики в ислямските култури излизат на преден план едва когато 

предизвикват интереса на западния свят. Затова и сигурните данни за това кой, какво и как 

танцува в арабския свят са предоставени най-вече от европейските пътешественици, 

авантюристи и учени. Този факт има и своите последствия. Танцът, вероятно възникнал 

още при праисторическия човек, развил се като култов при честването на женските 

езически божества и оцелял след приемането на исляма, осъществява своя подем едва в 

последните три столетия. Основна роля за този подем има западният модел общество и 

неговата култура, представени изключително силно в арабския свят от ориенталистите. 

Походът на Наполеон Бонапарт в Египет и Сирия (1798–1801) и доведеният от него екип 

от двеста учени, които да изследват славното минало на Египет, поставят началото на 

египтологията. Заедно с това предоставят и нови възможности пред учените ориенталисти 

да обогатят своите познания за Близкия изток. Основната причина, поради която за 

женския танц от този период се говори изключително като за танц на територията на 

Египет, е именно засиленото проникване на Запада там. 

 Периодът от началото на XIX до средата на XX в. е и момент на експанзивна 

имперска политика на Запада спрямо Близкия и Далечния изток и Африка, чрез която той 

отваря пътя си за постепенното колонизиране на тези територии. В книгата си „Танцуващ 

страх и копнеж“ (Dancing Fear and Desire) Ставрос Карайани разглежда подробно връзката 

между танца и политиката на западните държави в арабския свят през XIX в
38

. Според 

него част от тази имперска политика е и начинът, по който учените, писателите и 

художниците от това време описват женския танц, който са заварили да се практикува в 

местните култури. В резултат в Европа и САЩ се изгражда определена представа за 

                                                           
38 Karayanni, Stavros Stavrou. Dancing Fear and Desire: Race, Sexuality and Imperial Politics in Middle Eastern 

Dance. Ontario, 2007. 
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арабския танц и неговите изпълнителки, която формира у западния човек конкретно 

поведение спрямо този танц. 

 Както видяхме, форми на танц в близкоизточните култури присъстват още от 

древността, въпреки че не винаги са описвани достатъчно, за да имаме сигурни данни 

какви точно са били те. В зависимост от контекста, в който се използва, танцът в арабските 

общества се смята за повече или по-малко срамен и греховен, поради което обикновено се 

изпълнява на малки по обем събития, в семейна среда, или само сред жените в дадено 

общество
39

. Именно поради това свързване на танца (не без основание) с неислямски 

традиции и обичаи, още при първия си сблъсък с Египет, европейските посетители стават 

свидетели на раздвоеното мнение на местните жители относно женския танц и неговите 

изпълнителки. 

  В книгата си от 1913 г. „Всекидневният живот в Светите земи“ (Everyday Life in the 

Holly Land) Джеймс Нийл прави разлика между двата типа изпълнителки, които могат да 

се видят в Кайро
40

. От една страна, това са циганските танцьорки от племето гауаз, които 

танцуват с открити лица по улиците и могат да бъдат видени да изпълняват своите танци и 

пред мъжка публика, както и пред чужденци. Тези изпълнителки наричали себе си газйа 

(„танцьорка“). От друга страна, се срещат и египетските ауалим (ед,ч. алима– „учена 

жена, певица“), които се ползват с много повече уважение сред местното население и 

особено сред елита. Те са ерудирани жени, свирят на няколко музикални инструмента, 

рецитират поезия и танцуват елегантно и завладяващо. Когато са наети да танцуват за 

смесена или мъжка публика, те реално не могат да бъдат видени, защото стоят зад параван 

и само в редки случаи удостояват мъжката част от публиката с танца си
41

. Въпреки това 

обаче, част от европейските пътешественици, посетили Кайро в периода XVIII – началото 

на XX в. имат възможността да видят или чуят и впоследствие да опишат известните 

египетски ауалим. Има и една средна класа изпълнителки, които също са класифицирани 

от европейските автори като ауалим, които обаче след средата на XIX в. започват да 

изпълняват танците си и за нисшите класи публика
42

. 

 Едуард Лейн също описва подробно двата типа танцьорки, които могат да се видят 

                                                           
39 Adra, Najwa. „Middle East”. International Encyclopedia of Dance, vol. 4. New York, 1998 (pp. 402-413) p. 402. 

40 Neil, James. Everyday Life in the Holly Land. London, New York, Toronto and Melbourne, 1913, pp. 197-198. 

41 Пак там, с. 198. 

42 Пак там, с. 199. 
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в Кайро в периода 1833-1835 г. Високо ценени са ауалим, които са повече певици, 

отколкото танцьорки. Те пеят много добре, някои от тях могат да свирят на музикални 

инструменти, а понякога допълват уменията си със завидна ерудираност и познаване на 

литературата. Много рядко и само пред женска публика в харемите (има се предвид 

женската част от къщата), те представят не само песните си, но и танцови програми
43

. 

Другите професионални танцьорки, които могат свободно да бъдат наблюдавани и 

наемани, са жените от циганското племе гауаз. Те танцуват свободно пред публика, 

облечени са с дълги поли, често ризите им са с дълбоко деколте, косите им се спускат 

свободно, очите им са силно гримирани, а ръцете и стъпалата им са нарисувани с къна. 

Лейн описва по следния начин движенията, които изпълняват: 

Техният танц не е елегантен. Главната му особеност са много бързи вибрации, идващи от 

хълбоците, които се преместват от едната на другата страна.
44

 

 Особено внимание той обръща на произхода на племето гауаз и връзката, която 

представителите му се опитват да намерят с прочутия род на Бармакидите
45

. 

 Подобно на Лейн, но няколко десетилетия по-късно, Алфред фон Кремер също 

изследва циганите в Египет, говорейки подробно за племето гауаз, което е и най-

многобройното на тази територия. В унисон с направените преди него описания на 

египетски гауаз танцьорки и техния провокативен танц, Кремер отбелязва: 

Това племе има във всички големи градове и села женски представителки, добре обучени 

във всички изкуства на съблазънта, които стават опасни с красотата си
46

. 

 Очевидно това, което учените ориенталисти от този период виждат, са жените от 

споменатото племе, които практикуват професиите на танцьорки и куртизанки по улиците 

на Кайро – крайно недопустими професии за мюсюлманските жени. Те съвсем легално са 

удовлетворявали нуждите на местните и на чужденците от определен вид забавление. 

Лейн и Кремер също така споменават за състоянието, което тези жени натрупвали, както и 

за ролята, която имали техните съпрузи (ако има такива) – на музиканти или мениджъри на 

изявите им. 

                                                           
43 Lane, Edward William. An Account of the Manners and Customs of Modern Egyptians. London, 1860, p. 384. 

44 Пак там, pp. 384. 

45  Бармакиди – известен род, от който произхождат легендарните везири на Абасидската династия, 

управлявала Арабския халифат в периода 750 – 1258 г.  

46 Von Kremer, Alfred. „The Gipsies in Egypt”, Anthropological review, vol. 2, № 7, Nov., 1864 (pp. 262-267) p. 

264. 
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Джеймс Нийл също описва подробно разията, облеклото й, както и какъв е нейният 

произход: 

Разия е жена от племето гауаз, която обикновено е изключително красива, богато облечена и 

танцува и пее незабулена по улиците за забавление на тълпата
47

. 

 Друго, което Нийл забелязва, е, че има огромна разлика между танца на жените от 

провинцията и селото – феллахи („селски“) и танца на градските жени. Той пише, че 

феллахи н („селски хора”) танцуват заедно или солово, но само за себе си и помежду си и 

никога пред мъж
48

. Наистина за ежедневието на човека, обработващ земята със 

собствените си ръце, танцът винаги е бил нещо нормално. Танцът на фелахите е свързан 

със земята и работата по нейното обработване. За него са характерни силните стъпки, 

тупкане с крака, малко използване на ръцете и далеч по-малка елегантност, за разлика от 

тази, която може да се види в градските форми на женски танц, каквато е балади. 

В своята книга „Нощите на Кайро“ (Les nuits du Caire) Шарл Дидие обръща специално 

внимание на изпълнителките на танци и песни от висш ранг. Тук получаваме конкретно 

описание как протича един празник, на който е поканена най-известната за времето си 

каирска алима – Сакина aл-Маз и как се забавляват гостите. На това събитие Сакина само 

пее и омайва слушателите с вълшебния си глас. Тя стои зад параван, защото сред гостите 

има много мъже
49

. С нескрит възторг и учудване авторът споделя впечатленията си от 

посрещането на тази жена: 

Но коя беше тази Сакина, която ми бяха обещали да видя и чието име обикаляше от уста на 

уста сред присъстващите, предизвиквайки такова силно вълнение? Сакина беше певицата на 

деня, най-търсената и дори само името ѝ предизвикваше у всички небивал ентусиазъм. 

Каттани, който обичаше да прави нещата добре, беше ангажирал Сакина за цялата нощ, 

плащайки ѝ добре закръглената сума от 1200 пиастра (300 франка), а Сакина все още не 

беше дошла
50

. 

 Тук авторът се сблъсква и с огромното си разочарование от иначе така прекрасната 

и загадъчна алима. След като описва подробно песните, които тя изпълнява, тематиката 

им, както и нейния богат глас, Дидие преминава към тъжната истина за това, което дава на 

тази почитана и търсена жена сила и вероятно вдъхновение за нейното изкуство. 

                                                           
47 Neil, James. Everyday Life in the Holly Land. London, New York, Toronto and Melbourne, 1913, p. 197. 

48 Пак там, с. 197. 

49 Didier, Charle. Les nuits du Caire. Paris, 1890, p. 176. 

50 Пак там, с. 177. 
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Успявайки да си издейства от съпругата на домакина тайно да хвърли бегъл поглед на 

женската стая, в която алимата седи и пее, по време на една от паузите, които тя прави, той 

вижда следното: 

Сакина седеше на един килим и пиеше... познайте какво... ракия. Сакина, разказваха, 

изпивала по цяла бутилка за една нощ, в която пее
51

. 

 Очевидно въпреки порока, който е имала, Сакина е била една от най-търсените 

ауалим на своето време. Разполагаме и с нейно описание, направено през 1860 г. от 

европейка, живяла за известен период в Египет. Лейди Луси Дъф Гордън написва книга с 

впечатленията си от това пребиваване под формата на писма, а описанието, което прави на 

Сакина, е единственото, което имаме на изпълнителката: 

Сакина... е на 55 – с грозно лице. Така ми бяха казали (тя беше забулена и можех да видя 

само очите ѝ и ъглите на устата й, когато пиеше вода). Но фигурата ѝ е на леопард, 

грациозна и красива... Тя е мюсюлманка и много богата и щедра. Тя взима по 50 лири за 

една нощ пеене
52

. 

 Тук трябва да отбележим, че функциите на алимата в обществото очевидно не се 

свеждат единствено до забавление под формата на танц и пеене. Когато тя е викана за 

сватбени церемонии, изпъква друга нейна роля – да подготви младоженката за бъдещия ѝ 

сексуален живот, разказвайки ѝ за това чрез песен и танц. Тук може да се открие връзка 

още с древността, когато в храмовете на женските божества жриците танцьорки са 

правели точно това – посвещавали са момичетата в тайните на любовта
53

. Някои учени 

смятат също, че още при праисторическия човек, именно танц, подобен на днешния ракс 

шарки, е използван не само като ритуал, насочен към земята майка и към плодовитостта й, 

нито само към женската същност и факта, че жената е тази, която дава живот. Смята се, че 

танцовите движения са използвани и като вид сексуално обучение на младите момичета
54

. 

Ако е така, тогава тази нишка би могла да ни отведе и до периода на алима в Египет, 

когато тя като учена, ерудирана и зряла жена, чрез характерните движения на ханша, 

хълбоците и корема, предава знания на младата булка за това как да бъде жена в своя брак. 

 Когато Мохамед Али става управител на Египет, той се стреми да превърне своята 

                                                           
51 Пак там, с. 180. 

52 Duff, Gordan, Lucie. Letters from Egypt. London, 1983, p. 20. 

53 Buonaventura, Wendy. Serpent of the Nile: Women and Dance in the Arab World. New York, 1998, p. 38. 

54 Пак там, с. 33. 



27 

 

провинция в модерна страна. По време на неговото управление (1805–1848) се провеждат 

множество реформи, а Египет все повече се разгръща като център на литературата, науката 

и изкуствата. Споменавайки управлението на Али, Карайани изказва мнение, че в 

стремежа си да превърне Египет от провинция на Османската империя в модерно 

развиваща се страна, той се опитва да премахне от нея всичко, което отблъсква 

европейците и по някакъв начин напомня за изостаналост и крайна екзотика
55

. А както се 

вижда от описанията, правени по онова време, не винаги танцът на жената в Египет е 

предизвиквал само положителни емоции. Непонятен и много различен се оказва той за 

европейската психика и възприятие. Първоначалните впечатления от него обикновено са с 

по-отрицателна окраска. Женските тела, свободно движещи се в ритъма на ударните 

инструменти, откритите лица с тежък грим, черните блестящи коси, обилно намазани с 

мас, оцветените с къна ръце и стъпала, предизвикват усещането за нечистоплътност и 

прекалена освободеност на поведението. Постепенно обаче отношението се променя и 

танцът става все по-лесно възприеман и харесван. 

 От друга страна, проникването на чуждестранен капитал в страната и все повечето 

европейци, които посещават Египет, пораждат и необходимостта от задоволяване на 

техните нужди от забавление и екзотика, която те търсят в новосъздадения в представите 

им Ориент. Така изпълнителките на танци в Кайро стават все повече. Освен висшето ниво 

ауалим, които са много недостъпни за мъжка публика, както и нисшето ниво гауаз, които 

могат да бъдат видени навсякъде по улиците и пред кафенетата, средното ниво ауалим, 

които танцуват по сватби и празненства за нисшите класи, стават все по-достъпни за 

наблюдаване от страна на европейците. Появяват се и все повече танцьорки, особено от 

типа гауаз, които съчетават професиите на танцьорка и проститутка, въпреки че по 

принцип в Египет тези две професии винаги са били разделяни. Всичко това Карайани 

тълкува като част от причините Али да вземе решение да изгони танцьорките от Кайро. 

Според него е имало и сериозен натиск от страна на религиозните лидери, поради лошата 

слава, която многото танцьорки придават на страната. Едуард Лейн дава подробни 

сведения за този акт: 

Дейността на жените, танцуващи пред публика и на проститутките, е забранена от 
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Dance. Ontario, 2007, p. 68, 69. 
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правителството в началото на месец юни 1834 г. Жените, които отказват да спазват този 

нов закон, се наказват с 50 удара с камшик за първо нарушение и с няколко години тежък, 

принудителен труд при повторно нарушение
56

. 

 Мохамед Али решава да ги пресели в Горен Египет в областите Есна, Асуан, Керна 

и Ал-Саид. Това води до преобразуване на високо ценените ауалим в изпълнителки, които 

все повече започват да задоволяват нуждите на по-нисшите класи от професионални 

изпълнителки на танцови обичаи по сватби и семейни тържества. Именно високият ранг 

на алимата донякъде я избавя от тежката съдба на гауаз след издаването на едикта за 

изгонването им. 

 В своята книга Дидие отделя и цяла една глава за подробно описание на 

проституцията в Египет. Вероятно не е случайно и това, че в нея намира място да сподели 

и впечатленията си от танцьорките. Той не прави никаква разлика между тях. Единствено 

споменава, че тези ауалим, които основно пеят и по-рядко танцуват, успяват да избегнат 

съдбата на по-нисшите по ранг танцуващи момичета и остават в Кайро след изселването 

им от Мохамед Али. Авторът също така не прави разлика между разия и алима, а заедно с 

това поставя знак за равенство между тях и европейските куртизанки
57

. 

 При всички случаи, след като вече не са желани в Кайро, танцьорките се заселват в 

Горен Египет и особено в областта Ал-Саид, откъдето пък идва и един от най-популярните 

и красиви мъжки стилове в арабския танц. Малкото останали танцьорки, най-вече на 

сериозното ниво на ерудираните ауалим, уплашени се изпокриват из Кайро и за 

европейците става трудно и почти невъзможно да видят танц, изпълняван от тях. Друг 

феномен, който не е цел на настоящото изследване, се проявява след като Кайро остава без 

своите танцьорки. Това са мъжете танцьори, които донякъде заемат мястото на жените в 

годините до 1866, когато едиктът за изгонване е премахнат. Тези мъже се обличали като 

жени, гримирали очите си и танцували изключително добре женския танц, а едно от 

имената, с които били известни, е турско – кьочек. 

 

 

 

                                                           
56 Lane, Edward William. An Account of the Manners and Customs of Modern Egyptians. London, 1860, p. 384. 

57 Didier, Charle. Les nuits du Caire. Paris, 1890, p.332. 
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ХУДОЖНИЦИТЕ ОРИЕНТАЛИСТИ И ТЯХНАТА ПРЕДСТАВА ЗА ТАНЦА 

 

 От казаното дотук става ясно, че за европейците, посещавали Египет през XVIII и 

XIX в., наличието на женски танц е факт, който те отбелязват. В почти всяка книга, писана 

по онова време, е отделено специално място на танцуващите жени, били те алима или 

разия. Описанията често са документални и вероятно доста точни, защото обикновено 

авторите се стремят да пресъздадат реалността, с която се сблъскват в Египет. Колкото и 

сериозен фактор да представляват европейските автори за популяризирането на арабския 

танц в западните общества обаче има една група пътешественици, които изиграват 

решаваща роля за формирането на европейската представа за женския танц. Това са 

художниците ориенталисти, които с картините си предават визуално на Европа екзотиката, 

която Ориентът щедро им предоставя. 

 Става ясно, че с трайното си настаняване в арабския свят Западът се сблъсква с 

много непонятни за него и културата му явления, но едно от най-впечатляващите 

безспорно е танцът на египетските жени, който спокойно може да се види по улиците на 

Кайро. Този танц представлява голям шок за европейските възприятия, породен не само от 

свободата на движението и облеклото на жената, която го изпълнява, но и от близостта му 

с народопсихологията на региона и отъждествяването на населението като цяло с 

конкретни танцови форми. Докосвайки се до тези непознати порядки, художниците 

успяват да предадат в картините си мистериозността и загадъчността на арабската жена 

въобще, а в частност – на танцьорката. Пречупено през призмата на тяхното виждане за 

жената, разбирането за „ориенталски танц“ на Запад донася много промени и сериозно 

развитие на този вече не толкова „местен“ танц. 

 Картини като тези на Жан Леон Жером (1824-1904), Етиен Дине (1861-1929), 

Йожен Дьолакроа (1798-1863), Гастон Сен Пиер (1833-1916), Отто Пилни (1866-1936), 

Густаво Симони (1846-1928), Леополд Карл Мюлер (1834-1892), придават на танца 

неповторима мистична окраска, породена от различната култура, с която се сблъскват. 

 Като разглежда творчеството на някои от европейските художници от XIX в., 

Дженифър Кларк достига до извода, че основните причини за нереалистичната представа 
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за танца, която те изграждат у зрителя, са няколко
58

. Едната от тях, както вече споменахме, 

е следването на политиката на империализъм и колонизация на източните народи, което 

води до толериране от страна на Запада на еротизма и разголеността у танцьорката. 

Другата, според Кларк, е фактът, че мъжете доминират художествените изкуства в Европа 

през XIX в. Това донякъде действа ограничаващо на реалистичното изобразяване на жени 

в арабския свят, защото в действителност творците не са имали достъп до модели. 

Предпочитани теми за всички тези художници са свързани с местното всекидневие и бит. 

Всичко, което откриват като нрави, обичаи и начин на живот, е различно от това, което 

Европа предлага в този период. Най-голям интерес за тях представлява жената, поради по-

различното ѝ социално положение от това на европейката. Жената и нейната скритост от 

света на мъжете провокира въображението на творците, докоснали се до Изтока и води до 

създаването на неповторими шедьоври в изобразителното изкуство и литературата. 

 Подобно на Дженифър Кларк, Уенди Буонавентура също смята, че художниците от 

епохата на ориентализма са имали основен проблем при изображението на жената от 

тогавашното арабско общество, а именно намирането на модели, тъй като е било 

абсолютно недопустимо и на практика невъзможно да се ползва за модел обикновена жена 

от народа
59

. Затова художниците прибягвали до единствените представителки на нежния 

пол, които са имали известна свобода и неограниченост в обществото – танцьорките и 

проститутките. На тази база се формирали и техните виждания за местната жена, което със 

сигурност довежда до неточности при изображението й. 

 От друга страна, съществува и уникалният случай на областта Улед неил в днешен 

Алжир, при който местната жена реално задължително била танцьорка и проститутка. В 

тамошните племена, раждането на дъщеря се смятало за празник. Племето улед неил 

населявало каменистата част на алжирска Сахара между градовете Биска и Ларуат. Името 

им може да се преведе като „децата на плоските обувки“, заради плоските сандали с 

каишки, които те увивали около краката си. Момичетата в това племе били обучавани да 

танцуват, пеят и свирят на музикални инструменти още от ранно детство. Когато 

навършело 12 години, вече усвоилото добре танца на племето си, момичето тръгвало на 
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път, придружавано от по-възрастна жена, която била и негов наставник. Те обикаляли от 

оазис на оазис, а момичето танцувало и пеело в кафенетата и комбинирало професията на 

танцьорка с тази на проститутка. Когато спечелело достатъчно средства, за да осигури за 

себе си добра зестра, а за семейството си – добри резерви, то се връщало при племето си, 

омъжвало се и на свой ред учело дъщерите си да танцуват. Момичетата от улед неил, по 

подобие на всички професионални танцьорки в арабския свят, носели всичко, което 

спечелят по себе си, като част от костюма. Златните си монети обшивали върху шалове и 

поли и купували тежки бижута, с които се накичвали по време на танца си. Костюмът от 

Улед неил не бил така елегантен и фин както дрехите, които изпълнителките по каирските 

улици носели. Облеклото било доста по-тежко и неподчертаващо женствеността, 

отколкото бихме могли да предположим. Роклите били дълги и широки, от тежки материи 

и обшити с множество монети и бижута. Тези малки танцьорки обичали да сплитат косите 

си на тежки плитки, боядисвали ги с червена къна, слагали тежък грим на очите си и 

всичко това им придавало особен вид на маскирани момичета. Носели тежки гривни по 

ръцете си, които ползвали не само като украшение, но и като защитно средство срещу 

евентуален нападател или крадец
60

. 

 Движенията на танците, изпълнявани от улед неил танцьорките, били 

съсредоточени в ханша и корема. Те били съпроводени с малки, забързани стъпки, а 

грацията, която се излъчва по принцип от изпълнителките на египетските стилове, тук 

липсва. Ръцете се използвали по-малко, но за сметка на това пронизващите, силни 

извиквания, които танцьорките издавали, придавали на изпълнението им голяма 

драматичност. В началото на ХХ в. голяма част от европейските посетители на Магреба 

имат възможност да видят изпълнения на представителки на улед неил. Това е и една от 

причините някои от тях да приемат, че танцът им е изпълняван навсякъде из арабския свят. 

Дори името им в даден момент става еквивалент на арабски танц, или се употребява 

вместо балади. Поради положението си на лесно достъпни тези малки момичета станали и 

основни модели на художниците. 

 В действителност танцът по-рядко може да бъде видян по улиците, отколкото 

автори и художници оставят впечатление чрез творбите си. Те (авторите) понякога са 
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имали сериозни затруднения дори в намирането на танцьорки, които да описват или 

рисуват, особено в периода след 1834 г., когато по-голямата част от местните изпълнителки 

са се преселили. Арабските танцови стилове са най-често използвани в семейна среда, 

далеч от очите на мъжете и особено на чужденците. Жените изпълняват всички тези танци, 

за да отбележат основни промени, настъпващи в техния живот – съзряване, сгодяване, 

сватба, раждане. Или пък просто се събират заедно, за да обменят опит и истории, 

танцувайки за забавление, за успокоение, като подготовка за раждане или възстановяване 

след такова. Често танцьорки се канят в семейството при празник или някаква сбирка, 

защото за арабските общества танцът изразява радостта, благодарността за това, че сме 

живи, а най-добрият начин да се покаже цялата тази емоция е по време на празненство. 

Това силно впечатлява художниците, които започват да изобразяват и самите празнични 

събирания, публиката, музикантите и танцуващите жени. 

 Един от най-изтъкнатите представители на художниците от тази епоха е 

французинът Жан Леон Жером. В картините си той придава изключителна дълбочина на 

лицата, както и точни детайли на обстановката. Но виждането му за облеклото на 

изпълнителката понякога е твърде свободно. Знае се, че по това време нито циганките, 

нито египтянките са ползвали прозрачни материи за определени части от телата си. Нито 

пък е било обичайно явление гърдите на изпълнителката да са на показ. Дори жените от 

нисшите класи, ползващи танца в комбинация с проституция, са танцували с дълги рокли, 

покриващи цялото тяло, с увити около кръста шалове, които да подчертават движенията на 

ханша и хълбоците. Ако все пак Жером е видял някъде изпълнителка, щедро 

демонстрираща прелестите на тялото си, то това със сигурност няма как да се е случило 

при наблюдението на обикновените египетски жени в тяхното ежедневие. А в неговите 

картини дори обикновените египтянки, които нямат нищо общо с танцьорките, са 

пресъздадени с определено разголени, или поне прозиращи под материята гърди. 

Движенията на изпълнителката обаче са доловени изключително добре, особено 

позицията на тялото при изпълнението на арабските танци, на които е бил свидетел 

художникът. Концентрацията на енергията в областта на тазовото дъно, която е основен 

елемент от постановките на тялото за този тип танци, е предадена завидно добре. От 

позицията на стъпалата, през центъра на тежестта, до положението на раменете, ръцете и 
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пръстите, всичко, което той рисува, е вярно. Дори главата обикновено е предадена съвсем 

точно като положение и движение. Изпълнителките, рисувани от Жером, например държат 

в ръцете си малките чимбели за пръсти по най-правилния възможен начин
61

.  

 Един от най-интересните като съдба, която се отразява на творчеството му 

художник, е сънародникът на Жером – Етиен Дине. Той живее на територията на днешен 

Алжир и е много силно привързан към тази страна, впечатлен от начина на живот в 

нейните провинции. Относно танците и техните изпълнителки, Дине пресъздава много 

правдиво и точно костюмите. Улавя добре движенията и положението на тялото при 

изпълнението на типично фолклорните стилове, а разликата между градските и селските 

танцови традиции ясно личи от сравнението между Жером, рисувал градски египетски 

изпълнителки на балади и гауаз от Кайро, и Дине, рисувал на алжирска провинциална 

тематика
62

. 

 Друг художник, който рисува много точно танцьорките, е Гастон Сен Пиер. 

Неговото „Женско сватбено тържество в Алжир“ от 1870 г. също е точно до най-малкия 

детайл. Това може би е картината, при която позицията на изпълнителките, е представена 

най-добре. Характерното за арабските танцови стилове свиване на коленете през цялото 

време на танца е усетено и предадено от Сен Пиер, а облеклото им – много различно от 

това на египетските изпълнителки на балади, е традиционното за времето си, ползвано в 

магребския регион. Интересното в тази картина е изобразяването на публиката и нейното 

участие в цялото действие. Както на всяко сватбено тържество, в този регион публиката се 

състои от жени и деца, които в картината на Сен Пиер правят точно това, което може да се 

види дори на съвременно сватбено женско тържество. Някои гледат в захлас танцуващите 

жени, други пляскат с ръце, трети изпълняват музиката на различни музикални 

инструменти. Като цяло картината създава впечатление за спокойствие, породено от 

хубавите емоции на танца, за наслада и забавление
63

. 

 Отто Пилни е от художниците, които обръщат голямо внимание при картините си 

не само на танцьорката в тях, но и на музикантите и публиката. Неговият „Танц по залез“ е 

изпълнен с емоцията на музикантите и зрителите и във всеки детайл се вижда как тази 
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емоция всъщност идва от танцуващата жена в центъра на картината. Това е и основната 

идея на арабския танц – веселието и радостта, предадени на публиката чрез танца до 

такава степен, че самата публика да се включи в него
64

. 

 „Солистка“ на Едуард Рихтер е образец на женската елегантност на египетската 

изпълнителка на балади. Тук воалът е ползван за аксесоар, който придава загадъчност и 

завършеност на цялото движение и на постановката на ръцете и главата. Често 

художниците от тази епоха, рисували местни изпълнителки на различни танцови форми, 

придават на лицата им характерни за страната, от която идват самите художници, черти. 

Именно солистката на Рихтер е показател за това. Светлата, руса коса и европейските 

черти обаче не могат да намалят или заличат ефекта от прекрасно изобразеното тяло, 

движенията и облеклото на танцьорката
65

. Подобен е и случаят с „Танц по залез“ на 

Пилни, където изпълнителката има лицето на европейска актриса. 

 Не такъв е случаят обаче с Леополд Карл Мюлер, който рисува картината „Разия от 

Ал-Саид“. Това е може би една от най-реалистично изобразените изпълнителки на гауаз 

танц от средата на XIX в. Тук лицето определено не напомня с нищо характерните за 

родния край на художника черти
66

. 

 Йожен Дьолакроа пък рисува „Еврейска сватба в Мароко“. Тук той изобразява 

танцьорката много естествено. Това е и една от малкото картини на художници-

ориенталисти, които показват оцветени с къна стъпала – обичай, типичен за традициите на 

Близкия Изток и Северна Африка, а по-късно преминал и в Индия. 

 Предавайки своето виждане за близкоизточен и северноафрикански танц и неговата 

изпълнителка в картините си, художниците се придържат и към определени общи 

принципи на изобразяваните детайли. Пример за това е воалът, който се превръща в 

любим изобразяван аксесоар. Той е и основният похват, който те използват, за да предадат 

идеята за мистерия, скритост, загадъчност. На почти всяка картина на Дине има шалове и 

воали, вързани около телата на жените, или пък увити и обгръщащи лицата и главите им. 

Той често изобразява и малки шалове, които танцьорките от улед неил ползват при своите 

танци.  
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 При изобразяването на изпълнителки на балади в Египет художниците също често 

слагат в ръцете им различни воали, или пък обгръщат телата им с такива. Известно е, че 

класическият египетски стил балади не е характерен с ползването на такъв аксесоар. При 

балади могат да се използват бастунчета, свещници за глава и малки чимбели за пръсти. 

Воалът навлиза като танцов аксесоар в египетския стил ракс шарки едва в началото на ХХ 

в. под категоричното влияние на Европа. Самите европейки решили да обогатят 

изпълненията си на класически балет с източни танцови техники през втората половина на 

XIX в., под влияниетo именно на образа, който получават на танцовите стилове, видени и 

пресъздадени от творците ориенталисти. Така въображението на художниците се оказва и 

основен фактор за формирането на някои от най-харесваните и изпълнявани танцови 

стилове днес. Интересен факт е, че през първата половина на ХХ в. египетските 

изпълнителки на ракс шарки до такава степен разчупват стереотипа за този танц, че 

заимстват ползването на воал от европейките и американките и го правят част от своите 

изпълнения. Рядко може да се види египетска изпълнителка от златния, класически период 

на танца (средата на ХХ в.), която да не започва своето изпълнение с воал в ръце. Воалът 

до такава степен навлиза като основен танцов аксесоар, че в последните двадесет години 

няма египетски хореограф, който да не борави с него толкова добре, колкото и с 

традиционните бастунче, свещник и чимбели. Развитието на танца с воал достига до 

изключително технични и сложни похвати и движения и дори до ползването на два воала, 

с които изпълнението придобива още по-засилена загадъчност. 
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ТАНЦЪТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК 

. 

 Допирът на Европа до танца, който можел да бъде видян по това време в Египет, 

води до сериозни последствия и в крайна сметка до неговото преобразяване. От една 

страна, Западът разбира за съществуването на друг свят. Свят, в който на жената са 

отредени специфични функции и роля в семейството, а сериозна част от тях са 

съпътствани при своето осъществяване от танцови форми. От друга страна, част от тези 

танцови традиции европейските посетители са видели свободно изпълнявани по улиците, 

или пък представяни от изпълнителките им при посещението в дома на местните хора при 

празнични поводи или просто организирани сбирки. Европа взима част от тези танцови 

техники и ги доразвива, променя, придава им по-сценичен вид. Също така Европа и 

Америка допринасят и за промяната на костюма, използван при вече сценичното 

представяне на близкоизточните танцови стилове. Заедно с това привнасят неизползвани 

дотогава аксесоари в танца, като воала. Вследствие на този контакт между арабския свят и 

Запада, танцът придобива един доста различен вид. Става още по-елегантен, женствен и 

мек. Постепенно изпълнителките започват да инкорпорират в него и движения от 

класическия балет, а по-късно и от други западни танцови техники. Това разчупва 

близкоичточния танц, обогатява го, придава му по-завършен вид. Интересен е фактът, че 

арабските изпълнителки и основно египетските от началото на ХХ в. приемат всички тези 

промени и под тяхно влияние създават неповторими танцови форми, стилове, изяви и 

хореографии, ненадминати и до днес. Това, което се получава като резултат от смесването 

на идеите за танца, неговите проявления и форми, костюми и ползвани аксесоари, в крайна 

сметка е един красив, елегантен и женствен танц, който все по-ярко започва да придобива 

вида на сценично изкуство. 

 В периода от края на XIX до средата на ХХ в. в Египет настъпват множество 

промени по отношение на възприемането на египетските танцови стилове. Част от тях 

остават чисто фолклорни, докато други се развиват като форми на изкуство, представяно 

на сцена. Именно тези нови сценични танцови стилове поставят основата на всички 

съвременни арабски танцови техники, които формират голямото семейство на 

близкоизточния танц. А всички те са изключително силно повлияни от интерпретацията, 
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която Европа и Америка дават на арабския танц чрез изкуството, създадено от 

художниците ориенталисти от XIX в. 

 Описвани и рисувани, обсъждани и жадувани, в даден момент египетските ауалим 

се оказват вече не така недостижими. След изгонването на гауаз изпълнителките от Кайро, 

страстите там постепенно се успокояват, а нуждата от танцьорки се засилва дотолкова, че 

самите ауалим, толкова пазени и недостъпни някога, започват да представят своите песни 

и танци вече на все по-широк кръг зрители, както и не само на най-аристократичните 

среди. Това е моментът, в който алима постепенно изчезва като ранг на пееща и 

танцуващата за своето препитание жена. 

 В началото на ХХ в. освен неимоверната индустриализация и урбанизация, един 

нов фактор повлиява изключително много по-нататъшното развитие на танца в 

разглеждания регион и това е киното. Киното, представено от Холивуд, променя изцяло 

идеята за танца и неговите интерпретации. Това е едно доразвиване на представата, която 

се създава през предходното столетие от пътешественици, писатели и художници. 

 Малко преди киното да започне да налага един нов имидж на арабския свят и 

особено на жената и танца в него, започват да се провеждат и световни изложения. За пръв 

път в Европа египетски танцьорки взимат участие в международното изложение в Париж 

от 1876 г. Първото представяне на арабския танц на американска земя е на изложението в 

Чикаго през 1893 г., когато най-голямата атракция е Фахреда Махзар, момиче от Сирия, 

което изпълнява традиционен арабски танц
67

. Въпреки че е сирийка, името, с което тази 

млада жена става известна, е „Малката Египет“. Тя е приета противоречиво от аудиторията 

си. Сензацията, която предизвиква е толкова голяма, че след нея много изпълнителки 

започват да се наричат с нейното име и се опитват да пресъздадат танц, подобен на нейния. 

Самата Малка Египет се опитва да наложи своя автентичен танц и, когато се омъжва за 

гръцки ресторантьор, продължава да представя в ресторанта му истинско египетско 

балади. През втората половина на XIX в. все повече изпълнителки на арабски танци са 

привлечени от възможността да търсят препитанието си на Запад, танцувайки по 

изложения, кафенета, ресторанти и дори циркове. Печелели добре, а когато се връщали по 

родните си места, предизвиквали нов бум от желаещи танцьорки, които искали да пътуват 
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и  работят в странство. Там те се приемат като нещо доста скандално, въпреки че ако 

сравним един ориенталски танц, представен в холивудски филм например, филмът би бил 

далеч по-скандален. Момичетата от Близкия изток и Северна Африка, танцуващи на Запад, 

са облечени обикновено доста скромно с техните дълги, ежедневни рокли и 

многопластови поли, коланите с монети и тежките бижута. Това донякъде е разочарование 

за западния човек, който е изградил представата си за жената от Ориента чрез описанията 

на писатели и картините на художници от епохата на ориентализма. Във фантазиите на 

представителя на западната култура, източната жена е пленителна със своята загадъчност, 

с воалите, които я обвиват. В даден момент се оказва, че дори пищните тела на 

танцьорките не са така харесвани, както по родните им места, където цялото естетическо 

виждане за женска красота е различно. Момичетата често показват част от краката си, 

танцувайки. Ръцете и коремът също все по-често са на показ, повлияни от самото западно 

виждане за източния танц. 

 Това е и период на „бум“ на фотографски ателиета, в които се правят снимки за 

пощенски картички на ориенталски жени и особено танцьорки. Тези момичета едва ли са 

професионални изпълнителки, имайки предвид странните пози, в които са снимани и 

костюмите им, представящи отново идеята на Запада за това как една източна танцьорка 

трябва да изглежда. Много често тези модели не са дори с арабска кръв. Дженифър Хейнс 

Кларк разказва за Нанси – възрастна жена от Северна Африка, която среща по време на 

обиколката си в Мароко. Нанси е учила, преподавала и представяла танците от родината си 

и изразява неодобрението си към начина, по който съвременните belly dance изпълнителки 

гледат на този танц: 

Съжалявам, когато видя американска жена (belly dance изпълнителка)  да държи тези 

фотографии (исторически снимки)  навсякъде около себе си, без да знае нищо за тях. „Те ми 

изглеждат фантастични! Защо да не мога да изпълня техния танц с цигара (говорейки за 

историческите снимки с танцьорки, включени в колониалните пощенски картички и списание 

„Нешънъл джеографик“)?“ Съжалявам, но не можеш да направиш това, защото тази цигара е 

била донесена от войник. Те развалят танца им. Те развалят всичко. Те не могат да го разберат. 

Това е моята кръв. Това е моята душа. Ето защо трябва да представям танца с респект
68

. 

 Изнасянето на танца извън неговата естествена среда и контекста, в който се 
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употребява столетия наред, го променя съществено. На първо място Западът вече има 

допир с тази изява на своя територия, което дава възможност на западните изпълнителки 

на други танцови форми да започнат да обогатяват своите умения, изучавайки и 

близкоизточни танци. Това е и моментът, в който постепенно арабските танцови стилове 

започват да се изпълняват на големите сцени на Европа и Америка, превръщайки се все 

повече в красиво и трудно сценично изкуство, и отдалечавайки се значително от своите 

корени. Изпълняван от западните професионални танцьорки, арабският танц постепенно 

започва да прилича на хореография, на една смесица от арабски движения, балет и някои 

стъпки от балните танци. Това, от една страна, го променя в почти неузнаваем, а от друга, 

му придава голяма елегантност, стил и подреденост и го прави много въздействащ на 

сцената. В даден момент се оказва, че западните изпълнителки се грижат за 

популяризирането на арабските танцови техники и не само това. Те се стремят да 

представят този танц не просто като средство за забавление на ниво ресторант и кафене. 

Стремежът им е да качат ориенталските танци на голямата сцена и те да станат част от 

групата на сценичните изкуства. 

 В целия този период, който продължава и до днес, в арабския свят танцът, с малки 

изключения, продължава да е нещо не така ценено и не толкова популяризирано. 

Стремежът там е той да остане скрит, заключен в семейна среда, където жената да 

продължава да го съхранява и предава. Това позволява на танца да остане достатъчно 

запазен за поколенията и да продължи да съществува като неизменна част от женския 

живот в Близкия изток и Северна Африка. 

 През първите две десетилетия на ХХ в. танцът се превръща в най-влиятелното 

изкуство на Запад. Той е и част от трансформацията на западната жена от окована в тежки 

дрехи, причиняващи ѝ неудобство, в свободно изразяваща се и работеща съвременна жена. 

Модата се променя коренно само за две десетилетия. Променя се и виждането за танц. 

Близкоизточните и северноафриканските танцови форми, все по-често виждани на Запад, 

стават вдъхновение за първите представителки на способните професионални 

изпълнителки на западните стилове танц. Айсадора Дънкан (1877–1927) е американската 

танцьорка, смятана за основоположник на модерния танц. Танцувайки боса и покрита 

само с воали, тя придава на танца свободата, която струи от вдъхновилите я древногръцки 
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статуи
69

. Нейната ученичка Рут Сейнт Денис допринася много за представянето на 

пречупения през западните идеи арабски танц на голяма сцена. Тя е и първата западна 

изпълнителка, която изучава източни танцови техники и ги въплъщава в сценичните си 

изяви
70

. След тези две жени и работата им по внедряването на танца в театралните 

постановки и в създаването на танцови спектакли на театрална сцена, арабският танц вече 

никога не е същият. Тяхното вдъхновение е Изтокът, а вплитането на арабски танцови 

техники в балета и водевила води до един нов вид изразяване на емоции, красота и 

разказване на истории
71

. 

 По същото време киното все повече предлага своето виждане за Ориента и 

мистерията на арабската жена. Костюмите, ползвани там, са вече съвсем различни от 

истинските, автентични арабски рокли, обличани от местните изпълнителки. Образът на 

„фаталната жена“ определя и този вид костюм. Тя е дръзка, уверена в себе си и не се бои 

да демонстрира женствеността и обаятелността си. През първото десетилетие на ХХ в. се 

появява и още едно превъплъщение на тази фатална жена в лицето на Мата Хари (1876–

1917). Съществуват многобройни критики  на нейното танцово изкуство от съвременни 

изследователи, които поставят под съмнение автентичността на ориенталския и индийския 

ѝ танц. Въпреки това обаче, творчеството, което тя създава, е новаторски опит за 

представяне на танцово изкуство с елементи от религиозни ритуали, подсилени с 

провокативно облекло с източни орнаменти и вид
72

. 

 Целият този западен образ, създаден за ориенталската танцьорка, оказва решаващо 

влияние върху жената, променила завинаги арабския танц и мястото му в обществата, в 

които той възниква и се изпълнява. Това е египетската актриса от сирийски произход 

Бадия Масабни
73

. През двадесетте години на ХХ в. се развива един особено примамлив и 

харесван стил в ориенталския танц – ракс шарки. Той се превръща  в специфичен танц, не 

само харесван, но и масово преподаван и изпълняван по-късно, през втората половина на 

ХХ в. Този кабаретен стил се развива в нощните клубове на Алжир, Бейрут и Кайро, които 
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се появяват там най-вече, за да задоволят нуждите на колониалната публика от някакъв вид 

нощен живот. 

 Най-силно е присъствието на подобен род нощни клубове в Кайро, откъдето сякаш 

по традиция тръгват основните промени, разпространение и представяне на арабския 

танц. Появата на танца като неотменна част от програмата в подобно заведение се свързва 

с името на Бадия Масабни. През 1926 г. тя открива в Кайро нощен клуб - „Казино Опера“, 

В него танцът е не просто част от обичайната програма. Той представлява сърцевината на 

артистичната част от вечерта, представяна за зрителите. „Казино Опера“ е бил отворен с 

танцова програма обикновено в понеделник, когато Масабни не само представяла лично 

танца, но и давала арена за изява на нейните ученички, както и на гостуващи 

изпълнителки. Всичко това много напомня начина, по който се провеждат подобни 

танцови вечери в наши дни. Но фактът, че това, което Бадия Масабни прави в началото на 

ХХ в. е основата, върху която се развива съвременният начин на представяне и 

възприемане на танца, е неоспорим. Това, което тази египетско-сирийска изпълнителка 

предоставя, е не само възможност за западната публика да се запознае с красотата на един 

местен танц, доразвит и превърнат в изкуство, но и възможност за женската част от 

публиката да види отблизо истинската, женска част от този танц. Масабни не само 

организира известните в танцовите среди понеделници, в които се представя основната 

част от спектаклите в „Казино Опера“, но прави и един особен вид „матине“ в 18.00 ч., на 

което публиката може да бъде само от женски пол
74

. 

 На танцово ниво Бадия прави много нововъведения и всъщност бихме могли да 

кажем, че тя донякъде реализира представата за близкоизточния танц, която в предишните 

две столетия се оформя у западния зрител през погледа на западните пътешественици, 

писатели и художници. Тази иновативна изпълнителка променя и начина, по който 

изглежда и се изпълнява най-традиционният египетски стил – балади. Дотогава ръцете не 

играят толкова основна роля в изпълнението на този танц. Те обикновено стоят в 

класическа позиция встрани, или пък са вдигнати над главата в мека, нежна постановка на 

пръстите и се движат по-рядко. Основните движения, както при всички стилове на 

арабския танц са съсредоточени в хълбоците и ханша, макар и доста по-меки и елегантни 
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при традиционното балади. Бадия Масабни започва да използва ръцете като много важно 

изразно средство при изпълнението на този стил. Освен това тя първа смесва 

традиционните арабски танцови движения и стъпки с движения от класическия балет. 

Част от позициите на ръцете са именно такива, въпреки отчетливата им „арабизация“. 

 Бадия също така раздвижва танца изключително много. От всичко, с което 

разполагаме като видео и описание на египетския танц дотогава, е видно, че това са 

танцови форми, при които изпълнителката не обхожда своето танцово пространство, т.е. 

не се придвижва, обхващайки цялото налично място за изпълнението си. Тя е по-скоро 

позиционирана в един своеобразен център, в който танцува без да прави много стъпки, а 

използва само движения на изолация на различни мускулни групи и части на тялото. 

Сирийската изпълнителка променя това, като добавя стъпки от класическия балет, силно 

омекотени и опростени на места, с които изпълнителката на новооформящия се кабаретен 

ракс шарки се придвижва, обхващайки цялото налично пространство при своя танц. Това 

значително разчупва и обогатява танца, давайки възможност за представяне пред по-

голяма по обем публика. Така характерните движения стават изключително ефектни, 

представени като акцент, последван от леко забавяне на действието, придвижване в 

някаква посока, установяване на нов център за изпълнение на същинския танц, и отново 

акцент. 

 Друга промяна, която Бадия Масабни прави, е въвеждането на воала като аксесоар 

при изпълнението на новия ракс шарки стил. Воалът никога не е бил част от египетсите 

танци. За това свидетелстват както описания на очевидци от предишните две столетия, 

така и снимки, правени през втората половина на XIX в. Воалът е аксесоар, използван от 

художниците за постигане на един много характерен ефект при представянето на Ориента 

– идеята за загадъчност. Масабни не прекалява с употребата на този нов за арабския танц 

аксесоар, но определено му отдава достатъчно внимание, правейки го задължителен в 

началото на изпълнението, когато танцьорката обхожда своето танцово пространство, 

държейки ефирния воал в ръце, прави няколко завъртания с него, след което го пуска на 

земята и продължава в по-традиционен стил. Това е и начинът, по който съвременните 

египетски изпълнителки ползват воала, продължавайки традицията, започната през 

двадесетте години на миналия век. Воалът днес е особено популярен аксесоар сред 
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американските изпълнителки на ракс шарки, които превръщат боравенето с него в особено 

трудно и атрактивно танцово изкуство. На прекомерното ползване на воал обаче не се 

гледа с добро око сред традиционните египетски изпълнителки, защото той като аксесоар 

отвлича вниманието на публиката от същността на египетския стил – а именно историята, 

която изпълнителката разказва, ползвайки по много премерен начин изолации и акценти с 

отделни части на тялото си.  

 „Казино Опера“ открива пътя на една плеяда от египетски звезди, които в даден 

момент се оказват не само световноизвестни изпълнителки на ракс шарки, но и централни 

фигури в голяма част от филмите, правени по това време в Египет. Самия Гамал (1924–

1994), една от легендите на ракс шарки, започва своята кариера като ученичка на Бадия 

Масабни и впоследствие взима участие в танцовите програми на клуба й. Тя е една от 

големите звезди на египетското кино, която заедно с Тахия Кариока (1919–1999), друга 

ученичка на Бадия, става еталон за женска красота, грация и умения във вече признатото 

арабско танцово изкуство
75

. Самия е скандална за времето си. Под влияние на своята 

учителка, тя първа възприема от Холивуд и Запада холивудския костюм от две части, който 

показва голяма чат от корема, ръцете и раменете на изпълнителката. Тя първа обува обувки 

на висок ток, когато представя дори традиционни танци, като египетското балади. Това 

променя из основи цялата постановка на тялото за египетските стилове танци. Центърът 

на тежестта се измества и танцът вече далеч не изглежда земен. По този начин постепенно 

се оформя имиджът на танцуващата богиня – не просто момиче от народа, което 

изпълнява с любов танца на своята страна, а недостъпна и загадъчна жена, която свободно 

борави със своята женственост
76

. 

 Подобен образ на източната жена се създава и от нареченото от някои 

изследователи явление „Саломания“
77

. Този феномен е силно изразен в началото на 

миналия век в Европа и особено в САЩ, където библейският образ на Саломе се изважда 

от религиозния контекст и се поставя в един друг – образа на „новата жена“
78

. Тази жена 

представлява една смес от идеи за Изтока и екзотиката му, комбинирана с желание за 

                                                           
75 Вж. Приложение 12. 
76 Вж. Приложение 13. 
77  Haynes-Clark, Jennifer Linn. American Belly Dance and the Invention of the New Exotic: Orientalism, fFeminism 

and Popular Culture. Portland, 2010, p. 34. 
78 Пак там, pp 33-34. 
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самоизява и непрестанна готовност за изживяването на нов романс
79

. Саломанията оказва 

голямо влияние върху формирането на образа на арабската сценична танцьорка в 

следващите десетилетия, което се осъществява посредством киното. 
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ТАНЦЪТ ОТ ПЕТДЕСЕТТЕ ДО ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК 

 

 Египетското кино дава силен тласък на развитието на блилзкоизточния танц, не 

само в неговата сравнително нова кабаретна форма, но и като един вид възраждане на 

традиционните чисто фолклорни стилове. Според египетския режисьор Фарид ал-Мазауи 

египетското кино достига своя апогей през 1948 г., когато киноиндустрията в страната 

започва да произвежда по около 50 филма годишно
80

. Режисьори като Ахмед Бадракхан 

(1909–1969), Хенри Баракат (1912–1997) и Мустафа Хассан започват да показват във 

филмите си все повече от популярните за времето си певци, музиканти и танцьорки на 

ракс шарки. Изпълнителки като Сенейа Шауки, Набауейа Фахми и легендарните Самия 

Гамал и Тахия Кариока, са все по-често канени да се превъплътят в образите на героини от 

тези продукции. През петдесетте години на ХХ в. в Египет вече се развиват опера и балет, 

а съществена роля за това имат големите танцови трупи, ръководени от прочутия и 

ненадминат и до днес хореограф Махмуд Реда (род. 1930). По това време не само 

женските, но и мъжките фолклорни египетски танцови стилове преживяват своя ренесанс 

на сцената. Бадия Масабни е първата, която постепенно започва да хореографира своите и 

на ученичките си изпълнения. Тахия Кариока и Самия Гамал почти изцяло заменят 

характерната за египетския танц импровизация с перфектно изработени и изпълнени 

хореографии. На свой ред последвалите ги хореографи и танцьори като Махмуд Реда и 

прославилата се именно чрез неговата трупа Фарида Фахми, заменят почти изцяло 

импровизацията с хореография. През шейсетте години на ХХ в. на сцената се появява 

Нагуа Фуад, а през седемдесетте към нея се присъединяват и Фифи Абду и Сухейр Закки. 

 През 1949 г. излиза филмът „Африта ханъм“ на режисьора Хенри Баракат
81

. Той е с 

традиционния за времето си сюжет и разглежда невъзможната любов между млади хора с 

различен социален статус. Асфур (роля, изпълнявана от прочутия актьор Фарид ал-Атраш) 

е беден млад певец, който се влюбва в разглезената дъщеря на своя работодател и иска да 

се ожени за нея. След като баща ѝ не разрешава, Асфур се обръща за помощ към едно 

вълшебно същество – женски джин, чиято роля се изпълнява от Самия Гамал. Докато 

                                                           
80 El-Mazzaoui, Farid. „Film in Egypt”, Hollywood Quarterly, Vol. 4, No3, Spring 1950, (pp. 245-250), p. 245. 
81 Баракат, Хенри. Африта ханъм. 1949. 
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изпълнява желанието на Асфур да направи любовта му възможна, джинът се влюбва в него 

и се опитва да манипулира решенията му. В сцена от филма Самия Гамал изпълнява 

изкусителен танц за Фарид ал-Атраш. Наблюдавайки изкуството й, ясно можем да 

различим характерните за традиционните египетски танцови стилове меки и елегантни 

движения от ханша, бързи вибрации с хълбоците и корема и нежни, вълнообразни 

движения с ръце. Заедно с това отчетливо се виждат и класически придвижвания от 

балета, както и падове и навеждания от европейските кабаретни танцови стилове. 

Усмивката не слиза от лицето на Самия не само при това изпълнение. Тя е характерен неин 

похват, с който завладява поколения зрители. Като ученичка на Бадия Масабни, Гамал 

възприема хореографирането на танца и го доразвива до съвършенство, като набляга много 

на женствеността и демонстрира завидна фигура. Това личи и от използваните костюми, 

които в четиридесетте и петдесетте години на ХХ в. са основно повлияни от създадения 

вече холивудски образ на Ориента. 

 Според Ела Шохат този образ е не просто отглас на колониално-експанзивната 

политика на Запада спрямо Изтока. Това е и един своеобразен „мъжки“ поглед към 

забулената, тайнствена жена на Ориента и неговото желание да я „разбули“ и притежава
82

. 

Разглеждайки темата за представения в холивудските филмови продукции арабски свят с 

неговите представители и особености, Шохат стига до извода, че визията, която 

американското кино създава, е една „конструкция на Изтока като „Другия“ и на Задада 

като „Идеал – Его“
83

. Шохат подчертава, че: 

Забулените жени на ориенталистките филми, картини и фотографии, иронично повече 

показват, отколкото прикриват плътта
84 

 Този женски образ, подчертан от сценичното облекло от две части, показващо 

открития корем, ръце, рамене и много често крака, подчертано навлиза и в египетското 

кино. Въпреки това не липсват и примери, при които египетски режисьори предават 

традиционния египетски танц с възможно най-близкото до автентичното облекло. Във 

филма „Любовен лъч“ (Ашиату хубб) на режисьора Фатин Абд ал-Уахаб от 1960 г., 

                                                           
82 Shohat, Ella. „Gender in Hollywood's Orient”, Middle East report, № 162, Lebanon's war, Jan. – Feb. 1990, (pp. 

40-42), p. 40. 
83 Пак там, с. 40. 
84 Пак там, с. 40. 
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Тахия Кариока изпълнява на голяма театрална сцена красив египетски танц
85

. От една 

страна, това е характерният за Египет танцов стил балади, изпълнен от нея с мекота, 

подчертано майсторство и много атристизъм. От друга, Тахия ползва малките чимбели за 

пръсти, по-характерни за други танцови стилове,като гауаз. В случая не е от такова 

значение дали танцовият стил е „чист“. Това, което прави впечатление, е елегантната, 

дълга, бяла рокля без ръкави, с която е облечена Кариока. Очевидно египетското кино след 

средата на ХХ в. отразява от една страна, един вече оформен западен образ, плод на 

колониалната политика и мислене, а от друга се опитва да демонстрира и близост с 

традиционните местни танцови обичаи. 

 Говорейки за формираните в тясно взаимодействие със Запада виждания за 

ориенталската танцьорка, нейното поведение и самия танц, който изпълнява, трябва да 

обърнем внимание и на критиката, която Едуард Саид отправя към имперската политика 

на Запада в публикуваната през 1978 г. негова книга „Ориентализмът”
86

. Разглеждайки 

подробно отношението му към постиженията на учените ориенталисти, Симеон Евстатиев 

изразява становището, че критиката на Саид е крайна и чрез нея той вменява на западните 

изследователи на арабския свят и исляма прекомерна вина
87

. Ако поставим обвиненията на 

Саид за „изкривяване на Изтока” в контекста на арабския традиционен танц, те биха 

изглеждали съвсем на място. От всичко, казано дотук в изследването, става ясно силното 

влияние, което оказват културата на Запада, неговите художници, писатели и учени, за 

формирането на един специфичен образ на танцьорката, наложен постепенно в целия свят. 

Този образ действително изкривява традиционния арабски танц и го променя в насока, от 

която оттук насетне се оформят качествено нови стилове и сценични форми. От друга 

страна обаче, една критика към ориенталистите не би следвало да е прекомерна (каквато е 

тази на Саид), що се отнася до това западно влияние и изкривяване конкретно на 

близкоизточния танц. По-скоро бихме могли да се насочим към търсене не само на 

промяна в лошия, силно изменящ смисъл, но на такава, която носи нови измерения, 

възможности и перспективи за танцовите традиции. Ако тези практики останат изолирани, 

                                                           
85Абд ал-Уах аб, Фати н.Ашиату х убб. 1960. 

86 Вж. Саид, Едуард. Ориентализмът. София, 2002. 
87 Евстатиев, Симеон. Религия и политика в арбския свят: Ислямът в обществото. София, 2012, с. 63-65. 
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вероятно биха се запазили в съхранен вид само в малки общности. Това би осигурило на 

танца неговото запазване в традиционен, непроменен вид, но заедно с това би го лишило 

от популярността и вниманието, на които се радва в последните десетилетия в световен 

план. 

 Самият Саид, в статия, посветена на една от емблематичните изпълнителки на 

египетски стилове – Тахия Кариока, по никакъв начин не критикува нейните изпълнения и 

факта, че тя танцува най-вече смесени, силно повлияни от Запада сценични танцови 

форми. Описвайки своята среща с Кариока, авторът споделя за силната личност на жена-

творец във всяко едно отношение
88

. Той я характеризира като „непреводима“. 

Наследството й от филми, пиеси, множество участия в спектакли, соарета и тържества, 

според автора остава до голяма степен изгубено, поради недостатъчните възможности за 

документиране на творчеството й
89

: 

Прекрасното нещо за Тахия е това, че нейната чувственост или по скоро блещукането й, 

както някои казват, е толкова нееротична, така насочена към публиката, чийто втренчен 

поглед обикновено е груб, или в случая с почитателите на танца – рафинирано похотлив. 

Тази чувственост е толкова преходна и незаплашителна, каквато самата Тахия беше. Наслада 

за момента, а след това – нищо
90

. 

 Думите на Саид допълват широко разпространеното сред съвременните 

изпълнителки мнение, че периодът, в който Тахия и нейните съвременнички от 

египетската танцова школа творят и изпълняват своя танц, остава ненадминат. Не само 

като изящество, смиреност и елегантност. Но и с чистотата на идеята на арабския танц. 

Съпоставени с днешните изпълнителки, Тахия, Самия и цялата плеяда от египетски супер 

звезди на танца от втората половина на ХХ в., остават недостижими. След средата на 

осемдесетте годни на същия век, танцът до голяма степен се комерсиализира и 

популяризира извън пределите на Египет, а това води до отдалечаване от корените и 

автентичността му. 

 Когато през седемдесетте години на ХХ в. Нагуа Фуад, Фифи Абду и Сухейр Закки 

стават наследници на легендарните си учителки (Гамал и Кариока), те все по-рядко 

                                                           
88 Said, Edward W. „Farewell to Tahia”, Writing Egypt, History, Literature and Culture. Cairo, New York, 2012, (pp. 

226-231). 
89 Пак там, с. 230. 
90 Пак там, с. 231. 
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демонстрират разголените си тела пред камерата. Всъщност на пръв поглед костюмите им 

продължават да следват линията, начертана от предшественичките им. Но при внимателно 

вглеждане може да се забележи, че между горната и долната им част има прозрачен плат, 

който покрива корема, гърба и кръста и така създава усещането за една „измамна“ голота. 

В този и в по-късните периоди от кариерата си и трите предпочитат традиционната дълга 

рокля с ежедневен вид, характерна за египетското балади. Те също така разделят 

изпълненията си на кабаретни (ракс шарки) и традиционни (ракс балади), танцувайки 

всеки един от тях с характерните за него движения, поведение и облекло. 

 В началото на осемдесетте години на ХХ в. в изпълненията на египетските 

професионални танцьорки се появява един характерен елемент – общуването с публиката. 

Комуникацията с публиката е много важна част за изпълнителката на сценичните арабски 

танцови стилове. Тя ѝ позволява да изглежда приземена и естествена, каквато е и 

същността на танца. Ако разгледаме изпълненията на Самия Гамал и Тахия Кариока, 

колкото и съвършени да са те, при тях личи едно изкуствено поставяне на пиедестал. 

Въпреки усмивката и приветливите лица, липсва реално общуване със зрителя. При 

изпълненията на Сухейр Закки комуникацията става неотменна част от египетския 

сценичен танц. Това създава усещане за лекота на изпълнението и за естественост и е 

основна характеристика на съвременния египетски танц. 

 В този период все повече се открива път за изява на професионални изпълнителки 

на разглежданите стилове, които започват да преподават танца си на всеки, който иска да 

го опознае по-добре. Взаимодействието на тези артистични жени със западните им колеги 

спомага за едно небивало обогатяване на вече съществуващите стилове на арабския танц. 

Танцът в Египет достига до такива нива, че дори президенти поздравяват гостуващите 

чуждестранни делегации с незабравими изпълнения, като тези на Сухейр Закки. Големият 

подем на танца в арабския свят води до оформянето на нови стилове, изчистването на 

стари, смесването на някои нюанси и превръщането им в съвсем различна танцова форма. 
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 

 

 Разглеждайки връзката между имперската политика конкретно на САЩ и 

формирането на територията на страната на един по-различен модел танцови изяви, 

свързани с арабския танц, Сунайра Майра извежда две основни причини за огромния 

подем на близкоизточния и северноафрикански танц от осемдесетте години на миналия 

век, който продължава и до днес. Това са вълната от феминистки изяви през седемдесетте 

години на ХХ в. и последвалите засилени процеси на глоблизация, чийто апогей започва с 

навлизането в новото хилядолетие
91

. 

 Действително в последните десетилетия на изминалия век Ню Ейдж вълната, която 

обхваща най-вече САЩ, представя един нов образ на жената, който намира голямо 

отражение във формирането на нов вид танцови изяви
92

. Това са belly dance школи и 

формации, които започват да инкорпорират в дейността си идеята за връзката на арабския 

танц с бременността и майчинството, комуникацията между жените, обединени от 

принадлежността не към една нация, държава или семейство, а към един пол. Заедно с 

идеята за завръщането на Богинята майка и свещената роля и същност на жената, тези 

нови аспекти, в които се разглежда функцията на жената в световния ред, водят до 

създаването на нов тип танцови форми
93

. 

 В края на миналия век в САЩ и Западна Европа намират своето място за изява 

много от известните арабски хореографи и професионални танцови изпълнители. В САЩ 

се намират школите на Юсри Шариф (Египет) и Амел Тафсут (Алжир). Във Франция 

живеят и работят Набила Хенни Шебра (Алжир) и Заза Хассан (Египет). В Германия – 

Гамал Сейф (Египет), в Италия – Сураийа Хилал (Египет). Те създават танцови спектакли, 

водят семинари и обучават своите приемници от години, а това се случва основно извън 

пределите на арабския свят. Там те не само развиват свой вид изкуство, основан на 

автентичните арабски танцови традиции, но и участват активно в проекти заедно с 

колегите си – неараби от съответните страни, които интегрират в танца си една съвкупност 

                                                           
91 Maira, Sunaina. „Belly Dancing: Arab Face, Orientlist Feminism and U. S. Empire”, The American studies 

association, 2008, (pp. 317-345) pp. 323-325. 
92 Пак там, с. 323. 
93 Пак там, с. 323. 
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от източни вярвания, легенди и образи. В последните петнадесет години има тенденция 

същите тези арабски изпълнители и хореографи да се завръщат в родината си, където 

участват във фестивали, на които не само популяризират танцовото арабско изкуство сред 

многобройните чуждестранни посетители и участници, но съдействат за издигането до 

някакво по-приемливо ниво на танцовите традиции в самата страна, част от културното и 

фолклорно наследство на която са. 

 В последните две десетилетия голяма скорост набират множеството танцови и 

музикални фестивали, които се организират почти навсякъде в арабския свят
94

. Фестивали 

има на територията на всички континенти, а процесите на глобализация помагат за 

унифицирането им. Преподаватели и участници в тях в даден момент се оказват едни и 

същи хореографи, изпълнители и дори ученици. Най-предпочитани са танцовите 

фестивали в Египет, Ливан и Турция. Техните главни хореографи и организатори са и най-

популярните в последните две десетилетия местни изпълнители – Аида Нур и Ракия 

Хассан в Египет, Амани ал Омр в Ливан, Асена в Турция. 

 Освен организираните фестивали и семинари, съществува и един друг основен 

начин за разпространение и популяризиране на танца в арабския свят. Това са местата за 

забавление като барове, кафенета и ресторанти, в част от които могат да се видят много 

професионални изпълнения. В Кайро има цяла улица, която по ирония на съдбата носи 

името на Мохамед Али. На нея могат да се посетят множество заведения, които включват в 

програмите си танцови изпълнения. 

 Интересен факт е как танц, който често е скриван и не винаги уважаван от 

общността, сред която се практикува, на определено ниво може да се използва като 

атракция за чуждестранните туристи и начин за привличането им. Това може да се тълкува 

и като следствие от имперската политика на Запада, насочена в последните столетия към 

изграждане на линията Изток/Запад. Тази идея е силно насочена особено към арабския 

свят и противопоставянето на Запада (цивилизацията) и Изтока (екзотиката). Това 

противопоставяне, поставено в контекста на голобализацията, намира силен отглас в опита 

неарабските туристи в арабския свят да бъдат привлечени от различното, екзотичното. 

Почти навсякъде в хотелите се организират така наречените „арабски нощи“, в които 

                                                           
94 Roushdy, Noha. „Balady as Performance: Gender and Dance in Modern Egypt”. Surfacing 3 (1), 2010, p. 91. 
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освен традиционна храна и музика, задължително присъства професионална танцова 

програма. Обикновено част от тази програма не са само индивидуалните изпълнения на 

женски танцови стилове, но и цели ансамбли, най-често смесени, които изпълняват 

фолклорни танци, точно както у нас можем да видим фолклорните ансамбли да представят 

традиционна танцова програма на някое събитие. 

 Факт е, че когато става въпрос за фолклор, често той се изпълнява от представители 

на общността, които наистина са част от ансамбъл и формация, занимаваща се на 

професионално или аматьорско ниво със съхранение и изпълнение на фолклорните 

танцови традиции. Когато обаче говорим за индивидуалните женски танцови форми, 

тогава най-често те се изпълняват от неарабка. Този факт може да се разглежда и като едно 

напомняне от страна на автохтонното население, че традиционният, местен танц всъщност 

остава неразгадан за външния свят. Затова и когато говорим за „очаквания“ от 

чуждестранния посетител женски солов „ориенталски“ танц, най-подходящо се оказва 

неговото изпълнение да се повери на неарабска танцьорка. При наличието на достатъчен 

брой местни професионални изпълнителки, не е ли това един своеобразен протест срещу 

няколковековната намеса в отколешните традиции и обичаи на арабските страни? 

 Хибридът, който се получава при процесите на непрекъснато общуване между 

изпълнители от целия свят, е един танц, не винаги достатъчно автентичен, но обогатен от 

различни по произход танцови техники и представян според индивидуалните 

предпочитания на изпълнителя. Възприемането на западния модел за външния вид на 

танцьорката например, довежда до силно отрицателно приемане на женския солов танц, 

изпълняван пред публика от местното население. Това може да се илюстрира много добре 

с откъс от книгата на Тамалин Далал „40 дни и 1001 нощи“ (40 days and 1001 nights), в 

която авторката описва подробно своите преки наблюдения върху различни мюсюлмански 

общества и мястото на женския танц в тях
95

. На път към оазиса Сиуа в египетската част на 

Сахара, авторката, нейните спътници и местните им водачи лагеруват, запалили огън, и тя 

като професионален изпълнител на арабски танци и преподавател, решава да потанцува 

около огъня: 

... Следващият предмет на спорове бях аз, танцуваща около лагерния огън... 

                                                           
95 Dallal, Tamalyn. 40 days and 1001 nights. Seattle, Washington, 2007. 
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и 

Жените в неговата култура никога не танцуват пред мъжка аудитория, но на партитата, 

организирани за туристите, всички са окуражавани да станат и да танцуват. Аз обсъждах 

разликата между западното виждане за ориенталския танц като форма на изкуство и добро 

упражнение, и местното виждане. Според Мо,: „Всички хора тук знаят коя е Дина, а тя е 

проститутка.“ Дина е най-известната изпълнителка на арабски танци в света
96

. 

 Дина е една от съвременните изпълнителки на балади, известна не само с 

отличното познаване на танца като техника и изключително артистичните си изпълнения, 

но и като една от най-скандалните египетски танцьорки. От една страна, това е може би 

най-емоционалната изпълнителка, а фактът, че е египтянка още повече засилва 

впечатлението за автентичност на нейното танцово изкуство. От друга страна, твърде 

голямото демонстриране на разголени костюми и скандално поведение не може да остане 

незабелязано и от египетските ѝ почитатели, както и от чуждестранните. Подобен тип 

отношение е имало някога и към безспорните легенди на танца като Самия Гамал, която 

първа решава да представя традиционния египетски танц балади с наложения от Холивуд 

костюм от две части, а това на свой ред влиза в разрез с местните египетски виждания и 

традиции за това как едно балади трябва да се изпълнява. Тахия Кариока пък има 

множество бракове, с което скандализира египетското общество, въпреки безспорните си 

качества на изпълнител. 

 Дали това желание за скандалност преди и сега не е откровена демонстрация на 

женска независимост? Историята на Египет е белязана от културен разцвет и подем на 

реформаторското движение, а в края на XIX и началото на ХХ в. страната е и център на 

младата арабска интелигенция. Дали свободата, която демонстрират местните 

изпълнителки на ракс шарки в продължение на почти едно столетие не би могла да бъде 

разгледана и като опит за една своеобразна реформация в мисленето на местния човек 

относно формите на социална изява на жената? Мароканският най-популярен танц 

шайхат, изпълняван от жени, пътуващи от място на място, е известен в страната си като 

танц на зрялата, уверена жена. Изпълнителките му са определяни като „жени, които не 

искат мъжете да им казват какво да правят“
97

. 

                                                           
96 Пак там, pp. 86-87. 
97 Kapchan, Deborah. „Moroccan Female Performers Defining the Social Body“, The journal of American folklore, 

vol.107, № 423, Bodylore, winter 1994, (pp. 82-105), p. 82. 
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 Всеизвестен факт в арабския свят е, че танцьорките са търсени и желани гости на 

най-щастливите празници и събития. Но що се отнася до желанието на мъжете да вземат 

за жена изпълнителка на тези танци, нещата стоят по друг начин. Много добър пример за 

това е историята на може би най-известните в целия свят сестри Мазен. Те са от едно от 

циганските египетски племена и понастоящем са най-популярните изпълнителки на стила 

гауаз. Въпреки известността си обаче, те сами признават в многобройните си интервюта, 

че не са желани от мъжете от племето си за съпруги. Една от тях казва: 

Единствените пъти, когато ми се е искало да не съм танцьорка, са били, когато мъж от 

съседно племе се влюби в мен или някоя от сестрите ми. Неговото семейство тогава е 

готово да води война, само и само да не му позволи да се ожени за разия. „Как би могъл да 

се ожениш за една от дъщерите на Мазен? Танцьорка и певица, която прави своите 

представления пред другите?“ Те ни наричат с името „разия“. За тях то е обидно. За нас 

означава, че сме накарали сърцата им да трепнат с нашия танц
98

. 

 И все пак още от периода на ауалим в Египет, случаите на женитба на някоя 

изпълнителка не са изолирани. Техните съпрузи обаче често играят ролята на мениджър. 

Зависимостта на съпруга, ако съпругата му е изпълнителка на арабски танци, е толкова 

голяма, че той реално не може да си позволи тя да спре да работи. Оказва се, че в иначе 

изцяло доминираните от мъжа мюсюлмански общества, ролите са обърнати. Добрата 

изпълнителка на танца е много високо ценена и реално тя е тази, която осигурява 

средствата за живот на семейството си. 

 През последното десетилетие тенденциите в арабския танц са насочени в няколко 

посоки. На местна почва в арабските страни фолклорните танцови традиции все повече се 

насърчават от правителства и неправителствени организации
99

. Тези процеси могат да се 

свържат с осъзнаването на определена нация, пряко свързана чрез конкретен танцов 

обичай. Това води и до популяризирането на фолклорните танцови традиции в и извън 

пределите на родината им, което се постига не само чрез танцови фестивали на местния 

фолклор, но и чрез издаване на филми, правене на документални продукции и чисто 

танцови учебни филми, предназначени за всеки, който има желанието да разучи даден 

танц и да се запознае отблизо с музиката, използвана при изпълнението му. 

                                                           
98 Buonaventura, Wendy. Serpent of the Nile: Women and Dance in the Arab World. New York, 1998, p. 52. 
99 Boum, Aomar. „Dancing for the Moroccan State: Ethnic Folk Dances and the Production of National Hybridity”, 

North African mosaic: a cultural reappraisal of ethnic and religious minorities, pp. 214-365. 



55 

 

 Друга тенденция е стремежът на арабските изпълнителки в и извън пределите на 

родината си да се отличат от други свои колеги, като се стремят да възвърнат 

автентичността на танца, представяйки го възможно най-близо до изконния обичай. 

Примери за това са Египетските изпълнителки Аида Нур и Нурхан Шариф. Нур живее в 

Кайро, а Шариф в Ню Йорк, но и двете полагат усилия за точното представяне на 

египетския танц. Учебният филм на Нурхан Шариф, посветен на танца саиди, издаден 

съвместно с уважавания египетски хореограф и танцьор Юсри Шариф, е един от най-

точно показващите движенията на танца, идеите, които той въплъщава и облеклото, което 

е традиционно за него. Неарабските изпълнителки на арабския танц са се превърнали 

в неотменна част от модерната му история. Част от тях имат задълбочени познания във 

фолклорните обичаи на дадена страна и също допринасят за адекватното представяне на 

танца в неарабските общества, което от своя страна води до нарастващ интерес към 

автентичния фолклор. Добър пример за това е цялата дейност на Каролина Варга Диницу, 

носеща сценичния псевдоним „Мароко“. Тя е американка, която изследва 

севрноафриканските танцови традиции, и по-конкретно мароканските. Нейната работа е 

добре допълнена от танцови спектакли, представящи автентичен марокански фолклор, и 

това са едни от малкото западни опити в тази насока, които могат да се окачествят като 

успешни. 

 Има и една категория неарабски изпълнителки, които играят немалка роля в 

разграничаването на автентични от модерни и не-местни танцови стилове. Това са 

изпълнителките на модерните трайбъл танцови форми. Те по никакъв начин не оформят 

погрешна представа за арабския танц, защото не претендират да изпълняват традиционни 

танци. Дори стремежът им е силно да се разграничат от изпълнителките на популярния 

belly dance. Отличават се не само с ползването на неарабска музика и неарабски както и 

не-belly dance костюми, но и със смесения характер на танца си. Трайбъл е комбинация от 

арабски движения, допълнени от движения от индийските танци и съвременни танцови 

техники и това няма почти нищо общо с традиционния арабски танц. Подобни уточнения 

са много съществени, защото не водят до заблуда и погрешна, изкривена представа, 

каквато Западът донася две столетия по-рано. 

 Изпълнявани по фестивали и локали, арабските танцови стилове добиват все по-
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голяма популярност и сред чуждестранните посетители, и сред местните жители. Сред 

основните стилове и традиции, които се представят в последните години, сила набират и 

много спорните култови оздравителни ритуали. Това са церемонии, които помагат за 

постигане на психично и физическо равновесие, посредством танц, но далеч не са 

свързани с изповядването на исляма, както е при суфийските танцови техники. Такива 

церемонии са зар и таннура в Египет и гедра и гнауа в Мароко. Техните изпълнители все 

повече намират своето място в обществото като лечители, като фигури, които помагат за 

намиране на вътрешен мир и баланс. Те представят танцовите си култови ритуали все 

повече по многобройните фестивали, а понякога и на по-сериозна сцена и представляват 

все по-голям интерес за западните изследователи и последователи на арабския танц. 

 В такава историческа обстановка възниква и се развива голямото семейство на 

близкоизточния танц. Вълнуващи, критикувани, скривани или явно демонстрирани, 

женските танцови форми, идващи от Близкия Изток и Северна Африка, са неотменна част 

от танцовите изкуства по света днес. Развиващи се с бързи темпове, вплитащи в себе си 

елементи от Запада, или показващи традицията в съхранен вид, тези танцови прояви имат 

древни корени, бурна история, бляскаво настояще и вероятно перспективи за неочаквано 

бъдеще. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Въпреки видимите си несъвършенства, тази малка книга е една голяма стъпка за мен. Тя 

нямаше да е факт без любовта, помощта, доверието и подкрепата на най-близките хора в 

живота ми.   

Безкрайно благодаря на родителите си, за вечната им подкрепа на странния, нестандартен 

път, по който избрах да вървя! На моите баба и дадо, които ме въведоха в света на Изтока, 

пътешествията и различните култури! На другата моя баба, която чрез българския 

фолклорен танц и песен, отвори очите ми за арабския! Благодаря на съпруга си, който от 

много години стои неотлъчно до мен при всяка моя стъпка по пътя на танц и наука! На 

големия ни вече син, който подскачаше около мен, докато пишех дисертация и репетирах 

и винаги присъстваше на всяка моя изява! И на малкия ни син, който подскача около мен 

сега, при оформянето на тази книга! На проф. Симеон Евстатиев и катедра „Арабистика и 

семитология“, задето допуснаха написването на нестандартната ми теза! На най-близките 

си приятели, които ме подкрепят в добро и лошо! Благодаря и на най-верните си 

последователи и ученици, както и на най-нелоялните, защото научих много и от едните, и 

от другите! И най-вече, благодаря на всикчи, които се докосват до това изследване и така 

правят труда ми стойностен и завършен! 

Милена Давидова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

Северна Африка: Вероятно изображение на танц на първобитните общества от неолита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 

Професионални танцьорки в Старото Царство (3 хилядолетие пр. Хр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

Жан Леон Жером: Танцът на алимата, 1875 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

Етиен Дине: Танцьорка от Улед неил, 1890 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: 

Гастон Сент Пиер: Сватбено тържество в Алжир, 1876 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: 

Отто Пилни: Танц по залез, средата на XIX в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: 

Едуард Рихтер: Солистка, XIX в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: 

Леополд Карл Мюлер: Разия от Aл-Саид, средата на XIX в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: 

Айсадора Дънкан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10: 

Рут Сейнт Денис и холивудската идея за Ориента, началото на ХХ в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11: 

Бадия Масабни, двадесетте години на ХХ в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12: 

Тахия Кариока в египетски филм, петдесетте години на ХХ в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13: 

Самия Гамал в характерен костюм от две части, петдесетте години на ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

ИЗВОРИ НА АРАБСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ 

 

1. Ибн Х алдун. Мук аддима. Хизанат Ибн Х алдун, Байт ал-фунун уа ал-улум уа ал-адаб, 

2005. 

2. Имам Ах мад Ибн Ханбал. Муснад. Ар-рисала, Дару-л-кутуб ал-илмийа, Бейрут, 1997 

3. Имам Ибн ал-Хусаи н Муслим Ибн ал-Хаджадж ан-Найсабури .С ахих муслим. Дару ал-

хади с, Бейрут, 1991. 

4.  Didier, Charle. Les nuits du Caire. Librerie de Hachette: Paris, 1890. 

5.  Duff, Gordan, Lucie. Letters from Egypt. Virago: London, 1983. 

6. Lane, Edward William. An Account of the Manners and Customs of Modern Egyptians. 5
th

 

edition, John Murrey, Albemarle street: London, 1860. 

7. Neil, James. Everyday Life in the Holly Land. Cassel and company limited: London, New 

York, Toronto and Melbourne, 1913. 

8. Von Kremer, Alfred. „The Gipsies in Egypt”, Anthropological review, vol. 2, № 7, Nov., 1864. 

 

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АРАБСКИ ЕЗИК 

 

Али, Джауад. Ал муфассал фи  тарих ал-араб к абла ал-исла м. Джамиату Баг дад, 

Багдад, 1993. 

10. Ал-Хадим, Саад. Ар-рак с ашшааби фи Миср. Мактаба сак афи а, Александрия, 1972. 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ 

На кирилица 

 



72 

 

11. Бончева, Мария, „Богинята майка се завръща“, В: Списание 8, бр. 3, 2011. 

12. Евстатиев, Симеон. Религия и политика в арабския свят: Ислямът в обществото. 

Второ преработено издание, издателство „Изток-Запад“: София, 2012. 

13. Сагс, Хари. Величието на Вавилон. Издателство „Рива: София”, 1998. 

14. Саид, Едуард. Ориентализмът. Издателство „Кралица Маб”: София, 1999. 

 

На латиница 

 

15. Adra, Najwa. „Middle East”, International Encyclopedia of Dance, vol. 4. Oxford University 

press: New York, 1998. 

16. Al-Qardawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Al-Falah foundation for 

translation: Cairo, 2001. 

17. Al-Rawi, Fawzia. Grandmother's Secrets: The Ancient Rituals and Healing Power of Belly 

Dancing. Interlink books: New York, 2003. 

18. Boum, Aomar. „Dancing for the Moroccan State: Ethnic Folk Dances and the Production of 

National Hybridity”, North African Mosaic: a Cultural Reappraisal of Ethnic and Religious 

Minorities, 2007, 

19. Buonaventura Wendy. Serpent of the Nile: Women and Dance in the Arab World. Interlink 

books: New York, 1998. 

20. Canova, Giovanni. „Hunting”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

Routledge: New York, 2006. 

21. Collon, Dominique. „Dance in Ancient Mesopotamia”, Near Eastern archeology, Vol. 66, № 

3, Dance in the Ancient World, Sep., 2003. 

22. Dallal, Tamalyn. 40 days and 1001 nights. Melati press: 2007. 

23. El-Mazzaoui, Farid. „Film in Egypt”, Hollywood quarterly, Vol. 4, No3, Spring 1950. 

24. Fass, Sunni M. „Music”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. Routledge: 

New York, 2006. 

25. Fischer, Henry George. Egyptian Women of the Old Kingdom and of the Heracleopolitan 

period. The Metropolitan museum of art: New York, 2000. 

26. Flood, Finbarr Barry. „Painting, Monumental and Frescoes”, Medieval Islamic Civilization 



73 

 

an Encyclopedia vol. 1. Routledge: New York, 2006. 

27. Frenkel, Yehoshua. „Dancing”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

Routledge: New York, 2006. 

28. Haynes-Clark, Jennifer Linn. American Belly Dance and the Invention of the New Exotic: 

Orientalism, Feminism and Popular Culture. Portland sate University, 2010. 

29. Kapchan, Deborah. „Moroccan Female Performers Defining the Social Body“, The journal of 

American folklore, vol.107, № 423, Bodylore, winter 1994. 

30. Karayanni, Stavros Stavrou. Dancing Fear and Desire: Race, Sexuality and Imperial Politics 

in Middle Eastern Dance. Wilfrid Laurier University press: Ontario, 2007. 

31. Lewis, Bernard. The Middle East. Scribner: New York, 1995. 

32. Lexova, Irena. Ancient Egyptian Dances. Dover publications: Mineola, New York, 2000. 

33. Maira, Sunaina. „Belly Dancing: Arab Face, Orientalist Feminism and U. S. Empire”, The 

American studies association, 2008. 

34. McGee, Kristin. „From Mata Hari to the Pussicat Dolls: Modernism, Orientalism and 

Multiculturalism in Popular Culture”, University of Groningen, The Nederlands, 2010. 

35. Michot, Jean R. .Musique et dance selon Ibn Taymiyya. Librairie Philosophique J. VRIN: 

1991. 

36. Moreh, Shmuel. „Performing Artists”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

Routledge: New York, 2006. 

37. Murray, M. A. „Ancient and Modern Ritual Dances in the Near East”, Folklore, Vol. 66, № 4, 

1955. 

38. Nanji, Azim. „Kaaba”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. Routledge: 

New York, 2006. 

39. Pangaroglu, Oya. „Sculpture”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

Routledge: New York, 2006. 

40. Perfetti, Lisa. Women and Laughter in Medieval Comic Literature. University of Michigan 

Press, Michigan, 2003. 

41. Qutbuddin, Tahera.”Women Poets”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

New York, 2006. 

42. Roushdy, Noha. „Balady as Performance: Gender and Dance in Modern Egypt”. Surfacing 3 



74 

 

(1), 2010. 

43. Said, Edward W. „Farewell to Tahia”, Writing Egypt, History, Literature and Culture. The 

American University in Cairo press: Cairo, New York, 2012. 

44. Schimmel, Annemarie. „Raks”, The Encyclopedia of Islam, vol. 8. E. J. Brill: Leiden, 1995. 

45. Shohat, Ella. „Gender in Hollywood's Orient”, Middle East report, № 162, Lebanon's war, 

Jan. – Feb. 1990. 

46. Shoshan, Boaz. „Festivals and Celebrations”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia 

vol. 1. Routledge: New York, 2006. 

47. Suleman, Fahmmida. „Ceramics”, Medieval Islamic Civilization an Encyclopedia vol. 1. 

Routledge: New York, 2006. 

 

 

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ 

 

48. Абд ал-Уах аб, Фати н.Ашиату хубб. 1960. 

49. Баракат, Хенри. Африта ханъм. 1949. 

50. Sharif, Nourhan. Raqset assaya techniques. Egyptian academy of Middle Eastern dance: 

New York, 2004. 

51. Личен архив от видео материали с танцови изпълнения, събран в периода 2005–2017 г.  

 


