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current report presents in detail a field research study of the folk

custom”Voditzi” as practiced at Dobursko village. There is a clear emphasis on the songs
and dances that are performed on them, described and analyzed in several aspects.

KEY WORDS: custom, ritual songs, ritual dances

1

Пиринският край се отличава с богат и разнообразен музикален фолклор. Това
е и една от причините за големия

изследователски интерес. По отношение на

музикално-фолклорна

забелязва

практика

се

доминиране

инструменталната традиция, което до голяма степен

на

вокалната

над

се дължи на факта, че

инструменталните мелодии (с малки изключения) са заимствани от песните. В частност
песенната традиция е развита особено силно. Песента, като неизменен спътник на
народа, отразяващ неговата култура, бит и душевни състояния, е обединител на текст,
мелодия и танц. Съществуващата тясна връзка между музикалния и танцовия фолклор,
между песен и танц, най-ясно личи при обредните хора, съпътстващи почти всички
календарни празници, отличаващи се със своята старинност и сакралност: „обредното
хоро може да се изпълнява само на песен”(5, стр. 565).
В настоящата статия е разгледан обичаят „Водици”, като част от традиционната
календарно-обредна традиция на село Добърско – Разложко. Въз основа на лични
теренни проучвания обстойно са обяснени обредните моменти от него. С ясно изявен
акцент са песните и изпълняваните на тях хора. Анализирани в няколко аспекта: по
форма, тонов обем, орнаментика, ритмика и метрика, изпълнителски маниер, текстово
съдържание. Обредните хора са разгледани като начин на изпълнение, форма посока на
придвижване, хватове.
Село Добърско е разположено в Югоизточната част на Рила, в така наречената от
местното население околност „Припеците”. Уникален паметник от Средновековието,
запазен и до днес е Добърската църква, която свидетелства за богат духовен живот в
този край. Местните жители ревниво са опазвали традиците през годините чрез
обичаите и обредите. На почит са били всички календарни празници Коледа,
Васильовден, Тодоровден, Великден и Гергьовден.
Празнуването на Водици в с. Добърско е в три дни от календарната обредностЙордановден, Ивановден и Бабинден. Това е „твърде емоционален обичай с доста
песенни изпълнения-благословии”(2,стр.63). Обредните песни, наречени „водични” се
изпълняват само от моми „водичарки”. Водата е основен елемент в целия обред. Тя е
„нещо свещено” със своята очистваща и предпазваща функция. Хората са вярвали, че е
символ на живот, пропъжда всяко зло, лекува, гадае и има магическа сила.
Първият ден (Йордановден) водичарките ходят на реката, ритуално се измиват за
здраве и наливат котле със „светена” вода. Водичарската група е съставена от шест
момичета, на възраст от 15-18 години. Песенното им

изпълнение е двугласно -

антифонно, в две групи. Една мома „води”: „она требе да е гласовита, та да ги
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надпее”(инф.Р.Корумова,69г.), а две „слагат”(полагат). Първата обикновено носи
котлето със „светена” вода, от която пръска с китка босилек, вързана с червен конец за
здраве и да гонят злите духове. Китката е характерен атрибут на момата, основен белег
на моминството. Не е случайна комбинацията босилкова китка с червен конец.
Червеният цвят символизира девствеността и непорочността, а босилекът е имал силата
да защитава от магии и зли духове.
Подготовката за самия обичай се извършва на Йордановден. Водичарската група
се събира в дома на една от момите, наречена „домакинка”, която има майка или баба
„декаа ги знаат водичните песни” (инф.С.Попова73г). Всяка една от тях носи различна
храна за вечеря. Къщата, в която ще преспят, водичарките си припомнят, разучават и
подбират песните, набелязват домовете, които ще посетят .
Сутринта на Ивановден водичарките стават рано, изчакват да мине службата в
църквата и тръгват по къщите. Още с влизането в двора в дадената къща, ходейки
запяват „Югримко девокьо”, като по този начин известяват стопаните. Песента е в
tempo rubato, като мелодията има своя вътрешна метроритмична пулсация, подчертана
на отделни срички. Пее се двугласно на отпяване и запяване. Изпятият от първата група
стих е с недоизказана сричка в края на фразата, която се допява при повторението на
текста от втората. Формата на песента е двуредична, едноделна. Мелодията е в
еолийски лад, с тесен тонов обем – до ч.4, с подтоничен тон, отстоящ на г.2 от
тониката. Двата гласа встъпват в унисон от него и след това се рязделят. Вторият глас
лежи постоянно върху тоника, като на места се среща кръстосване на гласовете
(първият глас слиза на подтоничния). Орнаментиката е представена от единичен и
двоен форшлаг.

„Югрикмо девокьо, мори луда мла-/2да
дотекла е вода, матна и порой-/2на
Сминдаревчице ле, джиздава дево-/2кьо
Бегала е в село, село Сминдарев-/2ка.”

След изпяването на първата песен водичарките изпълняват различни песни на
хоро за всеки един член от семейството, като се спазва йерархията - от най-възрастен
до най-малък. Според информаторките посещението на водичарките е било „истинска
радост за домашните ”, а попръскването на малки деца е било здължително, за да
може децата да растат здрави и щастливи. Антифонното пеене е помагало на певиците
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да си почиват докато играят, а и чрез повторението на изпятия вече текст, по- лесно са
запомняли песните.
Песен за стопанина на къщата:
„ Стани нине, господине,
стани горе, посрещни не,
какви гости сме ти дощли
каков кулак ке ти кажем...”

„Стани Стойко джелепине,
Що рука село тебе,
Че имаш много имане
Имане старо коване.
Несам го ни крал,ни нашел
Сами ми го Господ дал
Да де ми добра стопанка,
Та ми роди девет сина...”

С възпяването на добрия и работен

стопанин, с

пожеланията за здраве и

берекет, за множене на стадата, с благославянето и вярата ,че всичко което човек има
на този свят е дар от Бога, се забелязва сходство с коледарските песни. Водеща е
идеята е, че човек е богат не с имоти и пари, а с най-ценното- неговото семейство.
За стопанката в къщата изпълняват песента „Бре Идро-Водро”, отличаваща се
с богатото си съдържание, изпълнено с образи и символични сравнения. Синовете на
домакинята са оприличени на гълъби. Където и да летят гълъбите винаги се завръщат
в родното гнездо. Снахите са сравнени с пауните - красиви, горделиви и надменни
птици, а родните дъщери са кротки като гугутките. Песента е в размер 9/8.

„Бре Идро-Видро, стара кметице,
бре Идра оди, по нея води,
по нея води до два гъгъба,
по гълъбето- две паюници
по паюници до две гугутки...”
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Ако в къщата има млада невеста с малко дете, една от момите го взема на ръце и
го залюлява, а останалите пеят подходящи песни:

„Провикнала се Аница
Из високите чарда-/2ци
Ю ръце й мъжко дете...”

„Ка не роди макя змия,
Еми роди камувено,
Камувено, убавено...”

„Йоване ле, галено дете,
майча Йован нагали-/2ла
с пресно го млеко пои-/2ла...”

(Последната песен е записана за първи път от Вук Караджич през 1822г.)
Пеят се още песни на мома за женене - „Цветице ле, руса Цвето”, на левент „Костадине левенине”, на ученик - „Тудоро ле граматиче”, на младо семейство, на
попадия, на дюлгерин и други.
В миналото са се пеели 35 различни текстове, до наши дни са се запазили около
25, с преобладаващ 8 и 10- сричен стих, които се изпълняват само на 4 мелодии. Едната
мелодия (песента „Югримко девокьо”), разгледана по-горе е безмензурна. Останалите
три мелодии са съответно в 2/4, 3/8 и 9/16 размери, като тази „размерна рамка” е много
условна по отношение на живата народна практика, защото народът не прави разлика
кога и в какви ритмични схеми изпълнява песните си.
Водеща е основната идея – пожелание за здраве, благополучие, хубост, успех,
женитба, любов и щастие. Тук виждаме сходство и с лазарските песни. Хармонията
между текста и обредния момент е жизнено важно условие за достигане на висока
емоционалност на участничките. Благославянето на всеки член в къщата става, като
водичарките пеейки играят обредно хоро около него. Една от момите, която носи
котлето със светената вода го „попръсква”. „Благословеният” от своя страна пуска в
него монети. Хорото, което играят е „водено” в кръг, с ниски, почти „ходени”
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движения. Между музикалната и танцувалната фраза има периодичен синхрон. Хватът
е за пояс, като подредбата на момите не е случайна – в началото и в края са двете
„водачки”, а по средата „слагачките”. Храрактерът на танцуване е с подчертана женска
обредност в движенията-ниски и леки, а поведението е сдържано. Това особено
състояние при изпълнение на най- простите по хореографски строеж хора, се обяснява
с факта, че те носят белезите на старинен обреден женски стил. Оформен в празничнообредната ни система като „бавни пеяни ходени хора”6.
На песните, които са в размер 2/4 се играе обредно хоро, в три тактова
танцувална фраза. Хватът е за пояс, като липсва синхронизация между песен и танц.
Описание на хорото:
Изходно положение на краката – десният е в положение на полуотворена свивка
напред. Тялото е обърнато към центъра на кръга.
1 такт
На „раз”-стъпка с десния крак в посока надясно, а левият заема
положение на отворена свивка.
На „два”- стъпка с левия крак, кръстосан пред десния, а десният
заема положение на ниска отворена свивка зад левия.
2 такт
На „раз”- стъпка с десния крак в посока надясно, като изпълнява
пружинка, а левият се отделя в положение на ниска отворена
свивка.
На „два”-пружинка с десния крак.
3 такт
На „раз”-стъпка с левия карак в посока наляво, като изпълнява
пружинка, а десният се отделя в положение на ниска отворена
свивка.
На „два”- пружинка с левия крак.

На песните изпълнявани в размер 3/8 се играе втори вариант на обредно хоро. То е
в четири тактова танцувална фраза, хват за пояс, в сключен кръг. За този тип хора
етнохореоложката А.Илиева пише, че са едни от най- първичните женски обредни хора,
представляващи „организирано, със собствен ритъм ходене на хороводната верига.
Бавната свободна пулсация на опяването на словото не се синхронизира със също
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така бавната равномерна пулсация на стъпването”.6 Това е единственото хоро в
целия обреден цикъл, което е сключено.
Описание на хорото:
Изходно положение на краката- шеста позиция.Тялото е обърнато към центъра
на къга.
1 такт
На „раз”-стъпка с десния крак в дясно.
На „два”- левия крак преминава в положеие на полуотворена свивка до
десния.
На „три”- левия крак стъпва до десния.
2 такт
На „раз”-стъпка с десния крак вдясно.
На „два’- десния крак изпълнява лека пружинка, а левият
преминава в положение на полуотворена свивка.
На „три’- левия крак стъпва до десния.
3 такт
На „раз”- стъпка с левия крак вляво.
На „два”- десния крак преминава в положение на полуотворена свивка до
левия.
На „три”- десния крак стъпва до левия.
4 такт
На „раз”- стъпка с левия крак вляво.
На „два”- левия крак изпълнява лека пружинка, а десния преминава в
положение на полуотворена свивка.
На „три”- десния крак стъпва до левия.

На водични песни, в размери 9/8 и 5/8

се изпълняват други варианти на

обредно хоро, в отворен кръг, с хват за пояс. При 9/8 размер танцувалната фраза е в
два такта, а при 5/8 - в десет такта.
При напускането на къщата водичарките и домакините си разменят благословии:
„А догодина да шета млада невеста в тоя дом, да се народаа фногу деца, стадата да
близнаа!” ; „Айде па вие догодина да се ожените!”; „Да мине пиле, па да каже:
АМИН!”(инф.К.Борумова-80г). Отново се пее песента „Югримко девокьо”.
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След приключване на обредното обхождане из селото, момичетата се връщат
отново в същата къща, от където са тръгнали. Там те делят по равно дарените им пари,
обядват и се разотиват.
На другия ден (Бабинден) младите жени-родилки ходят при акуширалите им при
раждане баби, като им поливат за ритуално миене на ръцете със светена вода.
Водичните песни и играните на тях хора може да се разглеждат като част от
календарно-обредните празници и в частност със самия обред. Интересна е тяхната
функционална устойчивост, която според информаторите всичките тези песни не се
изпълняват по друг повод, а само на този ден. Участието на момите в обреда е етап от
тяхната социализация, свъразна с предстоящо задомяване. Проследявайки тематиката
на песните, начина на изпяване и идейната заложба, се забелязва сходство с лазарските
и с коледарските песни.
В наши дни все още могат да се запишат водични песни, но не битуват като
обредна практика. При разговора ми с информаторките стана ясно, че обичаят Водици
се е изпълнявал последно през 1958 г., като само една от тях (баба Ката Борумова -80г.)
е била водичарка. Благодарение на приемствеността от поколение на поколение те са
успяли да съхранят, до известна степен в чист вид песните. Типичните белези на
обредните песни важат и тук: характерната едноделна, двуредична форма, тесен тонов
обем с лежащ само на тониката втори глас. Речитативната мелодия в еолийски лад, се
„върти” около тониката. Първият глас не се отклонява на големи интервали от
бурдониращия втори. Секундата, която се образува е най-често голяма, има
кръстосване на гласовете - вторият глас остава на тониката. Мелодиите са бедни откъм
орнаментика.
При теренното ми изследване можем да направим извода, че записаните
изпълнителки са носителки на характерния маниер за женско пеене за района на Разлог.
Гръден механизъм на звукообразуване, гръдно резониране, твърда атака на тона. Това е
в следствие на тесния тонов обем на песните, теситурата, в която се изпълняват и
близостта им до разговорната реч - предпоставка за удобно пеене.

Тембровата

звучност на гласовете като цяло се отличава с кадифена мекота. Първите гласове са по
изнесени, по-звучни, (неслучайно за водачка се избира най- гласовитата). Вторите са
плътни, наситени с много обертонове. Постигането на единна, вокална линия, спятост и
темброво препокриване, ясна артикулация и дикция е продиктувано от еднаквото
вокалообразуване,

обуславето

от

диалектните

особености

в селището

и

от

многогодишната им практика като автентична певческа група. Орнаментирането при
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водачките е сведено до толкова, колкото позволяват самите обредни песни - единичен и
двоен форшлаг и мордент. Специфичен похват, който се забелязва в изпълнителския
стил на водичарките е наличието на подемен тон върху гласна в началото на песенната
фраза.
При по горе напревените изследвания и анализи на обичая „Водици” от село
Добърско, можем да обобщим, че обичайно-обредната песенна и танцова традиция са
заемали изключително важно място в живота на местните хора. Обредните песни и
хора, със своята освещаваща и пречистваща функция са самобитни и оригинални,
реалистични по своята съшност.Чрез словото, мелодията, жестовете и движенията
хората са изразявали вярата си, че ще бъдат умилостивени природните сили за по-голям
берекет, за благополучие и щастие на стопанина и неговата челяд. Изхождайки от тази
им насоченост ги определяме като едни от най-старинните паганистични образци на
българското народно творчество. Синкретичната връзка между песен и танц е
доказателство за сложния свят, с послания от древността и психо-мисловна нагласа,
наследявана поколение след поколение в традиционната ни култура. Анализирайки
музикалната и хореографската страна на обреда, маниера на изпълнение на певиците,
ние допълваме цялостната му картина.
Теренното ми проучване показва, че в по-чист вид песенния обреден фолклор се
представя от възрастните жени. При средното поколение и при младите се забелязва
стремеж към усъвременяване, редуциране на битуващия в миналото репертоар. Това до
голяма степен е продиктувано от променените културно-исторически условия, от
съвременнната ценностна система, от влиянието на медиите и новите технологии.
Въпреки това фолклорната култура се оказва устойчива и доста адаптивна. Днес
уникалните образци от фолклорното ни наследство се поддържат и съхраняват от
автентичните групи за изворен фолклор по селските читалища, намирайки своята среда
за изява по събори и надпявания, в телевизии и радиа. Фолклорното ни богатство все
още заема значимо място в съвременния културен живот, макар и изтръгнато от
естествената си среда на битуване. Всичко това доказва необходимостта от проучване
на фолклорната традиция. „Истинските съвременни изпълнители се стремят да
изградят свой собствен почерк, свой стил и възможност за изява. А това може да се
осъществи, когато се познава традицията и фолклорното богатство на родния край”
(4, стр. 172).
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