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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: личен архив, предоставен от Дешка и нейното семейство

Горно Драглище – 
за къщите, гостите и хората
В подножието на Рила планина, на около десетина километра от Разлог и почти толкова от Банско, се нами-
ра едно село с доста озадачаващо име – Горно Драглище. Ако човек не е родом от този край на страната, 
повече от вероятно е да не го знае. Ако пък не се е запътил и конкретно натам, то или ще премине през него 
и ще продължи, или пък направо ще подмине. 
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Възможно е да се подми-
не и голямата триетажна 
къща, която се изпречва 
по пътя на влизане в село-
то. Тя не е построена пре-

ди 150 години, не е скрита зад висок 
дувар, няма басейн, нито пък около 
декар двор. На външен вид – къща, 
като къща. Голяма, характерна за се-
лата, без спомен за лукс. Истината 
обаче е, че именно тази къща е при-
чината стотици българи и чужденци 
всяка година да откриват (или да си 
припомнят) къде точно на картата се 
намира село Горно Драглище. Защото 
„Къща за гости – Дешка“ е съградена 
с много душа, сърце и мерак и в нея 
живеят топлина, хармония, истории 
и спомени. Самата домакиня пък 
предлага не просто място за нощув-
ка, ами преживяване. 

Надка Котева, или както всички я 
наричат „баба Дешка“, гостоприемно 
те кани в дома си. И макар самата тя 
да не е баба в буквалния смисъл на 
думата, няма нищо против да я нари-
чат именно така, защото усещането, 
което иска да създаде е, че си „при 
баба на село“. Влизаш вътре и те по-
среща просторна, прохладна меха-
на с богато наредена маса, после по 
стълбите към втория етаж са накаца-
ли огромни жълто-оранжеви тикви, 
които приветстват с „Добре дошъл“ 
и водят към китни чардаци с разно-
цветни мушката, а навсякъде се но-
сят изкушаващи аромати от къкре-
щите на старата печка гозби. Точно 
като летата при баба и дядо на село!

Дешка има особено отношение 
към храната, кухнята е пазител на 
нейните тайни, а използваните про-
дукти са отгледани в собствения й 
двор, или ако не там – то в този на 

роднини, съседи и съселяни. Сала-
тата е току-що набрана, сиренето е 
купено сутринта от мандрата, пряс-
ното мляко е от съседката, зеленчу-
ците и подправките са пак от домаш-
ната градина, малините в сладкото 
– също, медът е отново от съседи, а 
месото – от близкото село. На това 
място думата „био“ няма стойност, 
просто защото всичко е такова, до-
машно отгледано и произведено. 

Пататник, пърженица, боб със 
сланина, капама – какво точно ще 
избере да сготви Дешка, се планира 
в самия ден. Всичко обаче е вкусно 
и подканящо да си сложиш допъл-
нително, което не е и трудно, защото 
на масата приготвените гозби се сер-
вират типично „по селски“ – в тавите 
и тенджерите, в които са приготве-
ни, и които се оказват наследство от 
свекървата на баба Дешка. Редом до 
още горещите ястия, задължително 
на трапезата се озовават и „ялова ба-
ница“ (която се прави само с брашно, 

мая и малко олио), както и нарязан 
на тънко „нафпавок“ – местен кол-
бас, приготвян от семейството. 

При Дешка обаче човек може да 
нахрани не само тялото, ами и душа-
та. Веднага щом се появяват помощ-
ничките – баба Яна и баба Вили, и 
най-притеснителните гости започват 
да се чувстват като у дома си. Просто 
независимо дали е делник, или праз-
ник, при Дешка е винаги весело. На 
гостите, без значение от коя точка на 
света идват, се предлага да си избе-
рат традиционни носии от пъстрия 
етнографски кът, а после и почти не-
усетно всички заиграват хора, разу-
чават нови песни, припяват познати, 
помагат на Дешка с точенето на кори 
за баница или пък правят „пушета“. 
И през цялото това време, докато ръ-
цете намотават конеца, за да оформят 
традиционното за този край топче от 
прежда, всъщност една малка нишка 
се вплита в сърцето и човек остава 
завинаги свързан с това чудно място. 

Надка Котева (баба Дешка)
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Дешка и „нейните баби“ твърдят, че хората, 
които идват при тях не са клиенти, ами имен-
но – гости, които посрещат по стар български 
обичай с хляб, чубрица и песен. Това, което 
малцина знаят обаче е, че Дешка и съпругът 
и започват да приемат гости случайно. Даже 
направо неочаквано. През зимата на 2006 г., 
Дешка получава обаждане от своя позната в 
селото, при която са настанени баща и детенце, 
на които им предстояло да ходят на ски. Точно 
на Бъдни вечер обаче бойлерът в другата къща 
изгорял и се наложило „Дешка да реагира бър-
зо“. Тя въобще и не мислила, помолила само за 
малко време, колкото да смени чаршафите и 
подреди стаята на децата си, нямало къде дру-
гаде да настани гостите. Така се и отнесла към 
тях – като към скъпи гости, поканила ги ве-
черта на семейната трапеза, споделили заедно 
коледните празници, а на тях така им хареса-
ло, че не им се тръгвало и останали цяла сед-
мица. Мъжът бил толкова доволен от храната, 
топлината и гостоприемството, че през лятото 
се завърнал, водейки свои приятели, те пък 
после – свои, така желаещите да пренощуват 
в дома на баба Дешка и да опитат от вкусните 
й ястия, ставали все повече и повече. Толкова 
повече, че в дадени моменти наличните стаи 
във фамилната къща вече не могат да поби-
рат всички гости, но и за това Дешка е наме-
рила решение. На част от гостите се предлага 
да пренощуват при приятели на семейството, 
в съседните около нейната къща. Така стаите 
общо стават около 20, а както и самите дома-
кини казват – „веселбата е много по-голяма“. 

Домакините признават, че няма нужда да 
ходят по света, защото той сам идва тук, в 
дома им. И трябва да призная, че съвсем не 
преувеличават – домът на Дешка и Владо е по-
срещал гости от цяла Европа, че и още от Япо-
ния, Австралия, Индия, Нова Зеландия. Това, 
че менюто не е планирано предварително, че 
една от баните не е изцяло обновена, или пък 
че няма басейн, съвсем не притеснява гости-
те. Тъкмо обратното – те харесват традициите 
и топлината, с които е пълна старата селска 
къща, радват се на вкусните гозби, готвени на 
„циганска печка“, събират се около масата с 
вкусни мезета, разучават стъпките на хората, 
учат нови думи на диалект, а когато стане вре-
ме да си тръгнат, нямат търпение отново да се 
завърнат. Защото домът на Дешка е наистина 
специално място, винаги е широко отворен за 
посетители, които искат да възстановят скъса-
ната връзка с традициите, да опитат позабра-
вените вкусове от детството, или просто да се 
събудят сутрин с песента на вятъра, петел в 
далечината и ритъм на сърцето, подсказващ, 
че всъщност са си у дома.  ◆

Гости на къща „Дешка“, облечени в носии от етнографския кът

Деца на екскурзия (на гости при Дешка и бабите)

 Баба Дешка и баба Вили

 Баба Яна и баба Вили


