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жителите на този район изпълняват от векове.

Ключови думи: празнично-обредна система, капанци, годеж,

сватба, дарове.

PRE-WEDDING RITUALS OF THE KAPANTS FROM RAZGRAD

REGION

Emanuil Petrov Sinjirliev

Academy of Music, Dance and Fine Arts

Plovdiv

Abstract: The text in this article aims to show the Bulgarian folklore

wedding in the Razgrad region as a big and well-set feast-ritual system of beliefs,

spells and superstitions that the inhabitants of this region have been performing

throughout the centuries.
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Изследването на предсватбените обредни действия и представянето

на обредната танцова култура при капанците от Разградско е базирано на

поредица изследователски експедиции проведени в села от този регион.

Събирането на данни осъществено на базата на директния контакт с

информатори дава възможност за изследване на съществени и специфични

културни феномени и съхраняване на елементи от привидно маловажните

страни от традиционната капанска сватба.

Един от най-тържествените обичаи в празнично-обредната система

при капанците е сватбата. Когато момчето и момичето навършат 16-17

години стават вече момък и мома. Този е началният момент на желание за

търсене на своя избраница или избраник в живота.

Различни, но строго подредени в причинно-следствена връзка са

подготвителните етапи и обредни действия за самата сватба.

След  приключване на жътвата настъпва и най-веселият момент за

момите и ергените в селото. Идва ред на „външните седенки”. По улиците

на селото, на по-удобни места, вечер се измита мястото, където ще бъде

накладена седянката. След вечеря на седянка започват да се събират моми,

булки и по-възрастни жени. Образува се голям кръг около огъня, в който

момите седят от едната половина, а женените от другата. Не след дълго

започват да преминават и момци-ергени и по-големи мъже. Събират се и

музиканти, които наричали свирачи, като най-често свирели на гайда,

цигулка, кавал или свирка. Едни поздравяват, спират се, но не след дълго

отминават за друга седянка. Други, на които любимите моми са тук, сядат на

седянката и то по възможност по-близо до своята любима. Започват

разговори, игри на хора или ръченици. Най-често играят хората:

„Пенчову – Сандевата” или „Разходно” – 2/4 тактов размер;

„Прескачанка” – 5/8 – тактов размер;
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„Повръщанка” – 2/4 – тактов размер;

„Талима” – 2/4 тактов размер;

„Ръченица” – 7/8 тактов размер;

Този период на ухажване или на избиране на своя любима, може

да се счита за първоначален етап от цялостния обреден комплекс на

капанската сватба.

Женитбите в капанските села: Гецово, Садина, Осенец, Топчии,

Дряновец, Сеново стават предимно зимно време.

Момците, които са стигнали възраст за женене (18-20 години),

започват да споменават по различни свои начини за женитба. Момъкът вече

има своя избраница, което е началото на втория етап от предсватбения

обреден комплекс. След като получи одобрението на родителите си,

момъкът пристъпва към изпълнение на решението си, като на някоя от

седенките се уговаря с любимата си, кога да изпрати у тях „женихли”

(сгледници). Това са две или три жени, близки на момъка, които отиват в

къщата на момата да съобщят на родителите и за намерението на момъка и

да разберат тяхното мнение, дали са съгласни или не. От отговорите, които

им биват дадени, от поведението, от посрещането става  ясно дали

„работата ще стане” или не. Обикновено родителите на момата знаят за

любовните отношения на двамата млади, но при първото посещение на

„женихлите” не дават категоричен отговор. Отговорите биват уклончиви:

„рано ни е още”, „малка ни е момата”, „нека помислим”, което обаче е знак

за положително развитие на последващите събития. Не получат ли до три

посещения отговор престават да ходят в дома на момата. Рядко има случаи,

в които родителите изказват директно своето несъгласие. Този отказ не се

крие от близките на момата, напротив той дава възможност на други
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евентуални кандидати да пратят сватовници и да побързат, защото момата е

търсена и може друг да заеме мястото им.

Момъкът с нетърпение очаква неизреченото ясно „ДА” , но все пак

разбира за съгласието на родителите. Тогава вече изпраща и двама мъже –

„женихли”, свои роднини, на разговор. Обикновено те ходят в дните

понеделник, сряда или петък, защото тези дни се смятали за щастливи.

Когато отидат в дома на момата , също разговарят с родителите и  вече по–

конкретно, като обясняват, че ги праща техния роднина да поискат дъщеря

им. Отговор отново не получават веднага под предлог, че „не са се питали”,

„не знаят иска ли го момата”. На изпращане се уговарят , че пак ще дойдат.

Когато родителите на момата вече са категорично съгласни, определят на

коя вечер „ще я дадат”. След като са се разбрали си определят ден, в който

да дойдат сутринта да пият ракия.

Пристигат сватовете - бащата на момчето и двама най-близки негови

роднини. Поканват момата. Тя носи ракия и налива на всички. Бащата на

момъка и дава „мена” (сребърни гривни, пръстени, жълтици и др.),

момичето целува ръка на него и на всички останали. Пият по две-три чаши

ракия и се сбогуват с думите:

- „Останете си със здраве, свато!”

- „Носете си много здраве!”

Като трети подготвителен етап се явява годежът.

Годежът се прави няколко дни след даването на „мената” (с.Осенец),

„голяма ракия”(с. Кривня), „бъклицата”(с. Дряновец).

За годеж винаги се определя празничен ден. Поканват се роднините с

„калеска”. Млад момък, близък роднина на момъка, който ще се годи,

празнично облечен отива в къщата на годеника. Приготвят му украсена със

здравец и чемшир бъклица пълна с вино, на която от единия край на
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дръжката връзват бяла кърпа. Той има задача да обиколи и да калеса

роднините на младоженеца. Така обикаля всички казани му роднини. Това

действие се развива и в дома на момата по същото време. Баща и, с калесник

поканва и своите роднини. По обяд поканените близки се събират в двете

къщи. Родителите и роднините на момъка взимат всичко приготвено и с

музикант, най-често цигулар, тръгват към дома на момата. Младоженецът не

присъства. По пътя се пеят сватбарски песни : „Радка мама си тихо думаше”,

„Станка е булче хубаво” и др. Стигнали вече до къщата на момата портите

се отварят и сватовете ги посрещат с обичайните поздрави:

- „Добър ден сватове!”

- „Дал ви Бог добро, добре дошли сватове!”

Всички влизат в двора на къщата, начело с бащата и майката на момъка.

Годеницата целува ръка на всички дошли сватове, след което родителите и

канят гостите да влязат в къщата. Жените и мъжете отиват в отделни стаи.

Старите сватове сядат на едно място и след тях се подреждат роднините по

възраст и степен на родството си. Същата подредба се спазва и в стаята,

където са жените. Започва разговор, в който постепенно се стига до

уговарянето на даровете, които ще приготви момъка за булката, за

родителите и за роднините и. Бащата на момчето, в бяла кърпа

предварително е приготвил наниз от сребърни гривни, обеци, пендари и

други накити, които дарява на момичето. По средата на трапезата се слага

некалайдисан съд, донесен от бащата на младоженеца в който всеки

присъстващ дарява по нещо.  Последва веселие, като в началото играта е по

единично. Преминава в игра по двойки. Традиционно тук се играе

„капанска ръченица”, без песенен съпровод. (с. Осенец).

В село Кривня, на годежа показват и даровете на момата. Роднините

го хвърлят „парче по парче”, натрупвайки го на голям куп – „хвърляне на
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дар”. Смятало се , че колкото е по-голям купа, толкова е по-богата момата.

Като приключи хвърлянето на дара, най-отгоре се постила бяла кърпа –

„трапезник”, който се подарява на свекървата. Върху него се поставя

ябълка или глава лук, където се забива наниза подарен от свекървата на

булката. Останалите гости също хвърлят или пари, или плодове, бонбони,

захар наречени – „кръс божи”.  От тези неща годеницата не трябва да

опитва, за да живее щастливо – с. Дряновец, или за да не боледуват децата и

– с. Кривня. След края на хвърлянето на дарове  свекървата прибира

трапезника, заедно с всичко, което е върху и до него, и го дава на

момата.Танцуват се по-тежки хора и се пеят не обредни песни. След като

бъдат изпратени от къщата на булката, мъжете продължават годежа, като се

събират или в къщата на някой от роднините или в селската кръчма, а

жените остават да „лъчат даро”.

Лъченето на дар е своеобразно разпределение на дарът на булката, на кого

какво ще се даде по реда на сватбената йерархия – кръстник свекър,

свекърва и т.н. Има случаи, в които дарът не е достатъчен за всички. Тогава

жените започват да приготвят допълнителни дарове, като материалите за тях

задължително се дават от семейството на булката. Лъченето на даровете

може да се случи и на следващия ден след годежа, като жените

допълнително се събират специално за това.

Периодът между годежа и сватбата трае две или три седмици. През

това време идва ред на „кроенето на дарове”. Майката на годеника,  заедно

с три или четири жени, нейни най-близки роднини приготвя празнична пита

и заедно отиват в дома на момата. Годеницата донася приготвеното си

платно и останалите „дари” : кърпи, престилки, месали и др. (с. Осенец) По

взаимно съгласие разпределят на кой от роднините на младоженеца какво

ще се дари от  булката. Първо на бащата, на майката, братя, сестри. На тях
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обикновено се даряват ризи, а на останалите – „станове” (парче платно

около 1,5м.), забрадки и др., според степента на родството.

Два дни преди сватбата се „калесва кръстник”. Това става

обикновено в четвъртък вечерта. Майката на момъка отново приготвя пита,

но задължително и петел или кокошка. Ако сватбата е по време на пост –

риба. С тях годеникът отива в дома на кръстника. На кръстника дарява

петела, а на кръстницата питата. Поканва ги с думите:

- „Много ви здраве от татко и мама, да дойдете в неделя да венчавате!”

Уговарят се за самата венчавка и изпращат кумеца си с обичайните

поздрави. Това предизвестяване на кръстника се прави за да има

възможност и той да приготви това, което му е необходимо за сватбата.

Обичайно-обредните моменти отразени в настоящия текст, са етап от

бъдещето приобщаване на младите към патриархалното българско

семейство и промяната на техния социален статус. Връзката танц - обред

следва реда на действията с проява на емоционалната атмосфера от

участниците, отношението им към протичащите събития и тяхната

изява или в най-общи линии организира годежа на капанците като

процес с голямо значение в живота на човека.

Докладът е изнесен на кръгла маса на тема „Фолклорът в

съвременната култура”, Шумен, 2015
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