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 ГЪДУЛКАТА ГОРИ 

 от Райко Байчев 

 Ако ви рекат, че по-неблагодарен инструмент от гъдулката няма, вярвайте 

им. Няма.   

 Макар, че се съмнявам някой да ви каже така, понеже съвременните хора 

почти не се вълнуват от гъдулката и животът им често минава без дори дума да 

отворят за нея. Всъщност хората имат съвсем смътна представа за гъдулката. 

Подобна представа имат за думите „плуг“, „ръкойка“, „лизгар“, тоест нещо със 

селски произход, за което не е много сигурно какво представлява. Затова 

обикновено се задоволяват с обяснението, че гъдулката е „нещо като цигулката“ и 

спират дотам, мислейки, че не им е нужно да научат повече. Разбира се, че не им е 

нужно. Единственото сигурно нещо за живота е, че можеш да го изживееш 

пълноценно, без изобщо да узнаваш що за инструмент е гъдулката.  

 Аз отдавна свиря на гъдулка и не мога да кажа, че съм много щастлив. 

Гъдулар съм от осемнайсет години и открито мога да заявя, че щастието и 

гъдулката са две противоположни едно на друго неща. Гъдулката просто не е 

призвана да носи щастие на съвременните хора. Пианото – да. Китарата – да. 

Флейтата – спорно, но – да. Гъдулката обаче носи нещастие и на този, който свири, 

и на този, който я слуша.   

 Срамът от гъдулката, например, е нещо, от което всеки гъдулар тайно 

страда. Проблемът е, че постоянно се сблъскваш с неразбирането на хората. Ако 

си с китара те обикновено цвилят около теб и подскачат възторжено – о, китара, 

хайде да ни посвириш! А самият вид на гъдулката ги хвърля в паника, гледат те 

отбранително и питат какво е това. Очите им казват: „моля те, прибери го обратно 

в калъфа“. И ти дълго време трябва да им обясняваш, че това е гъдулка, български 

народен инструмент – и звучиш така, сякаш им се извиняваш за безпокойството. 

Накрая те карат да изсвириш нещо, а започнеш ли да свириш, в зениците им се 

заражда някакъв първичен ужас и ти самият започваш да се ужасяваш и от себе 

си, и от гъдулката; и единственият начин да спасиш положението е да им 

засвириш някоя популярна мелодия, например „У дома часовник трака“ или „Ода 

на радостта“. Тогава погледът им се прояснява, въздъхват облекчено и дори е 

възможно да започнат да си тананикат. Но в крайна сметка каквото и да направят, 
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винаги оставят в теб усещането, че си аутсайдер и че нещо хич не си добре с 

главата, щом си се хванал да свириш на точно такъв инструмент. 

 Получава се така, защото гъдулката не е предназначена за солови 

изпълнения. Гъдулката е част от народния оркестър и извадена от него не звучи 

никак добре. Това, че съм гъдулар от осемнайсет години, не ми пречи да призная, 

че няма нищо по-ужасно от гъдулка, звучаща сама. Гъдулката, звучаща сама, 

просто се впива в ухото, вклинява се остро в главата и на моменти заплашва да 

унищожи разсъдъка.  

 И става така, че уж си музикант, а не можеш да изсвириш нищо хубаво сам. 

А това пък влияе зле на самочувствието и през целия си живот не можеш да се 

отървеш от усещането, че си кръгла нула без останалите и постоянно се нуждаеш 

от тяхната помощ.  

 Изобщо, гъдулката постоянно се намесва в общуването ви с хората. Длъжен 

съм да ви предупредя да не се захващате с нея, ако носите някакво широко 

разпространено име, примерно Петър или Георги. Това е лоша комбинация, 

защото на хората веднага им хрумва да те отличат сред останалите петъровци 

или жоровци посредством гъдулката. Така че ако се казваш Петър и свириш на 

гъдулка, почти сигурно е, че рано или късно ще станеш Пешо гъдулката. На 

всичкото отгоре самата дума „гъдулка“ е толкова натрапваща и запомняща се, че 

прави прякора вечен. Можеш да спреш да свириш, да завършиш за адвокат, 

банкер, художник – няма значение, за светът ти винаги ще си останеш Пешо 

гъдулката. Ще ти го пише и на некролога: С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, 

че на 26 януари 2000 и някоя, внезапно ни напусна Петър Иванов Петров, скоби, 

Гъдулката.   

  Подхвърля парченцето колофон във въздуха и го хваща.  

 

 А на сина ви ще викат Малката гъдулка. 

___________________________________________________________________________ 

 За да се направи гъдулка е нужно хубаво парче дърво – става от череша, 

явор, орех. Първо се издълбава корпуса, после се издялкват останалите части. 

Това се нарича глава (показва мястото). Тук са ключовете за затягане или 

отхлабване на струните. Самите струни се захващат в корпуса, ето тук – това се 

нарича магаренце. Прикрепването на струните към корпуса става с тъй 
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нареченото кокалче. Голяма играчка е да се направи гъдулка. Много труд. Човек 

би си помислил, че след толкова труд, звукът ще е очарователен, а той е следният:  

 

  Изсвирва рязко няколко ноти, която се врязват неприятно в слуха. 

 

 Положението е било още по-трагично преди стотина години. Тогава вместо 

от тел, струните на гъдулката са се правили от усукани котешки черва. А лъкът от 

конски косми. Което означава, че извличането на звук от гъдулка е ставало като 

търкаш конски косми у усукани котешки черва.  

 Оттам всеки може да направи извода, че за изработката на гъдулка са 

необходими майсторлък, хубаво дърво, един оскубан кон и една мъртва котка. 

Освен ако няма някакъв начин да й вземеш червата без да я умъртвиш, но надали. 

Изобщо котките със сигурност са мразели гъдулките едно време. Триъгълните им 

главички са пощурявали, щом чуят звук от гъдулка. Клетите котки. Да опънат 

червaтa ти на едно дърво, да ги търкат с лък, да ги обтягат и разхлабват с 

ключове за настройка! И в това време – да играят и пеят за любов!  

 Макар че може би хората са изчаквали котките да умрат, та тогава да им 

усучат чевърцата. Ама едва ли. Онези времена са били сурови. Почти във всяко 

семейство са умирали деца; и на никой не му е пукало за котките. Така че според 

мен хич не са ги чакали, ами директно са ги убивали. Щото какво, за да да 

направиш гъдулка, трябва да чакаш котката да умре ли? Добре де, ами ако не 

умре? Никой не знае кога точно умират котките. Някои умират съвсем навреме, 

други живеят адски дълго. Бабата, която ми бе съседка в блока, например имаше 

котка, която сега е на около 25 години. А още когато беше на 10, котката вече бе 

ослепяла, окуцяла и оглушала, и имаше две операции на стомаха. Целият вход 

очакваше да умре. Накрая умря бабата. Котката я изхвърлиха на улицата и всички 

си казаха „е сега вече пукна“. Ала не пукна. Прибра я едно младо семейство. 

Всички в блока осъдиха семейството за постъпката, тъй като бе очевидно, че 

котката е с три от четирите лапи в гроба. Само щяха да разреват децата. Като 

нищо можеше да умре в ръцете им. Докато я галят, да потрепери два-три пъти, да 

измяучи жално и да легне безжизнена в детските им ръчички. Но котката 

продължи да живее. И на всичкото отгоре взе да се оправя. След  три години в 

семейството, слухът й вече се бе възвърнал, козината й стана по-лъскава, а и като 
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че ли попрогледна. Направо ме достраша като я видях толкова жизнена. След още 

4 години вече излизаше навън от къщата и гонеше гълъби. Сега е още жива и 

последния път като я видях, мяучеше като млада писанка. 

  Според мен няма да умре никога. Всички в блока си мислят същото, но не го 

казват на глас, тъй като си знаят, че звучи налудничаво.  

 Но не говорех за това. Онази котка изобщо не е тема за разговор. Просто на 

там ми скочиха мислите. Важна е гъдулката. Говорех за гъдулката и за това, че 

едно време струните й са се правили от котешки черва.  

 Но да не си помислите, че само с гъдулката е така. Не. Половината народен 

оркестър е свирил на животни! За разлика от шотландската гайда например, 

която вече се прави от плат, българска гайда и до днес се прави от кожа на одрано 

младо яренце. А тъпанът от свински кожи. И сега да ги подредим един до друг – 

тъпанджия, гайдар и гъдулар. Единият удря по свински кожи, другият надува 

одрано младо яренце, третият свири с конски косми върху усукани котешки 

черва. И от цялото това заколение – музика!  

 Повечето такива работи не ти ги съобщават като започнеш да учиш 

български фолклор. Представят ти го доста идеалистично. Казват ти детайлите, 

когато си вече в гимназията и си стабилен психически. Тогава прозрях колко 

смърт е имало в народния фолклор. Приех го като мъж. Но откакто научих за 

яренцето и гайдата, постоянно ми се струва, че самата гайда звучи като яренцето 

преди да го одерат. И в гъдулката като че ли има нещо котешко. А тъпанът затова 

бумти така, защото това е звукът от прасето, което си бие главата у вратата на 

кочината, тъй като му се иска по-бързо да излезе и да се наплюска. Вслушайте се 

някой път.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


