
378

ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ  
МЕЖДУКАПАНСКИТЕ И ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ 

ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ПРАКТИКИ

Тодорка Малчева

ETHNIC AND CULTURAL PARALLEL  
BETWEEN KAPANSKI AND COMMON  
BULGARIAN CUSTOMS AND RITUALS

Todorka Malcheva

ABSTRACT: The following content draws the attention upon an interesting ethnic com-
munity in Northeastern Bulgaria- the „kapantsi“. Specific features of their customs are 
revealed. In parallel, they are being compared to common Bulgarian customs. They are 
distinguished by their difference and specific features, which draw the attention of the 
folklorist.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Народната обичайно-обредна система заема значително място в наша-
та фолклорна култура и същевременно е неделима част от българската кул-
тура. Тя представя живота, духовните ценности, идеалите за по-добър живот 
на българина. Ето защо нашите обичаи и обреди притежават значителна поз-
навателна същност, нравствена и духовно-естетическа стойност. Изпълнени 
с народна мъдрост, тяхно средоточие са здравето и благополучието, плодо-
родието, човешкото начало, семейното и личното благосъстояние. Основна 
тяхна ориентация е вярата в доброто и светлата надежда за утрешния ден.

Българските традиции са тази крепителна основа в обществото, която 
предпазва от злини и унищожения, от беди и неволи, от семейна и социална 
несъстоятелност. А всяка нация или етническа общност трябва ревниво да 
пази своите обичаи и традиции, тъй като благодарение именно на тях тя 
ще успее да се съхрани биологично и душевно. Фолклорът е свързващата 
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нишка в развитието на човечеството [1: 65]. Поради товаопазването на бъл-
гарския фолклор (песенен, инструментален и танцов) и на традиционните 
обичайно-обредни практикие този съкровен и значим момент, който ще ни 
съхрани като нация в голямото европейско семейство и в глобалния инте-
гриращ сесвят.

В настоящия текст тези разсъждения предстои да бъдат ориентирани 
към една много ярка и индивидуална етническа общност от Поломието – ка-
панската. Районът на Поломието се намира в Североизточна България и об-
хваща селищата между притоците на река Русенски Лом: Бели Лом, Черни 
Лом, Малки Лом, Банински Лом.

Като средоточие в изложението ще бъде откроено отличителното, раз-
личното, индивидуалното в капанската обичайна обредност по отношение 
общобългарските обичайно-обредни практики. Съпоставителният паралел 
се осъществява на база реализирани анализи върху материали на фолклорис-
ти и изследователи в тази област.

Етнографски и исторически проучвания сочат, че капанците са най-
старата и чиста българска народностна група [7: 5], населяваща значителен 
брой села в Разградско и Поповско. Доизкристализирането на това обобще-
ние отвежда до становището, чете са компактно съхранени прабългарски по-
томци [4: 228]. Техният затворен начин на живот, тяхната консервативност 
[3: 50] са причина за ревностно съхранение на фолклорната им култура, за 
запазването на старинни черти в бита и културата им. Този показател е с осо-
бена важност, тъй като дава възможност за истинно възприемане и асими-
лиране на съхранения фолклор на етноса, както и за извеждане на неговите 
индивидуални прояви.

І. Отличителни сватбени моменти
Неслучайно сватбената ритуалност се поставя като отправен момент 

в настоящия анализ. Народните поверия казват, че човек веднъж се ражда, 
веднъж се жени и веднъж умира. Обяснимо е това акцентиране именно върху 
тези житейски моменти. Те са най-важните в живота на човек.

Раждането на детето е свят момент, нов живот, нова искра, глътка свеж 
въздух. Това е тази живителна струя, която осмисля целия живот на всеки 
човек, преобразява и придава нова насока в житейското битие.

Сватбата, задомяването на двама млади е онова ново начало, което 
придава смисъл на живота. Особено в предмодерните времена, сватбата е са-
крално събитие, съпроводено с богата обредност. Това са обичаи, при които 
са строго спазвани редът, времето, мястото, обредните лица и съдържателна-
та същност на съставните им ритуали.

В този смисъл е и насочването на вниманието към семейно-обредната 
празничност при капанците и по-точно – към техните особености. Уповавай-
ки се на от общобългарския модел на традиционния ни сватбен обичай, се от-
кроява констатацията, че в капанската сватба се срещат обичайни моменти, 
които не са масово характерни за българската обредност или поне не са често 
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срещани. Същевременно някои елементи на българската сватба не присъст-
ват в ритуала на капанската.

1. Напълно основателно като първа индивидуална отлика при тази об-
редна практика на етническата общност е да бъде поставена т. нар. суврена 
възглавница. Тя е изключително специфичен сватбен реквизит, който се сре-
ща и е характерен единствено за капанския етнос за първата половина на ХХ 
век. Тази специална брачна възглавница е съществена част от чеиза на бул-
ката. Тъчесе от невестата или от нейната майка – за първата брачна нощ и за 
бъдещия семеен живот.

В различните капански села в областта според украсата възглавницата 
носи и различни наименования: „суврите“, „суврена възгланца“, „старите су-
ври“, „новите суври“, „суврите на колелета“, „двете шитя“, „мома и момък“ [6: 
16]. Глаголът „сувра“ е свързан с предназначението на възглавницата. Пред-
полага се, че думата, както и самият сватбен реквизит, са с прабългарски про-
изход и в превод „сувра“ означава обичам, уважавам. Затова в това диалектно 
съсловие се казва „суврят се“, т. е. обичат се (http://liternet.bg/publish10/t_iv_
zhivkov/obredi.htm).

След приготвянето ѝ възглавницата се оставя в дома на младоженеца, 
където се пълни със слама и се пази до сватбата.

Този сватбен реквизит не присъства в общобългарската сватба, което 
го определя като едно изолирано явление, с определено старинен произход и 
специфично за сватбения ритуал само на капанския етнос.

2. Етнографските проучвания на капанския фолклор от края на ХХ век 
сочат, че в капанския обреден сватбен реквизит липсва сватбеното знаме и 
сватбеното кумово дръвце [7], характерни повсеместно за традиционната 
българска сватба. Но в резултат от разширяващите се контакти в междусе-
лищните и етнически групи този реквизит започва да присъства в ритуала, но 
по-късно – в последните десетилетия на ХХ и началото на ХХІ век [5: 45–46].

Сватбеното знаме е знакът, който оповестява на всички, че в момко-
вия дом ще има сватба. Обикновено то се приготвя в седмицата преди сват-
бата, като често се съчетава със засевките. За него се използва дълъг, прав 
и здрав прът– символ на здравето и жизнеността. Прътът трябва да е от-
сечен с един замах, за да бъде венчилото едно и да е от плодно дърво – за 
да се предаде плодовитостта му на младоженците. На върха му се поставя 
червена ябълка. Украсата му се допълва от червено-бяла кърпа, зеленина, 
цветя, сушени плодове, пуканки и др. Така приготвено, то издава трепета 
от празника. И за да бъде забелязано от цяло село, за да разберат всички за 
сватбата в този дом, знамето се поставя на високо – на стряха, на дърво или 
дори на покрива на къщата. С това окончателно се оповестява предстоящо-
то бракосъчетание.

Кумовото дръвце се приготвя от дружките на невестата и съпровожда 
направата на кумовите хлябове. За него се използва боров клон или клон от 
плодно дърво с нечетен брой разклонения и се украсява с цветя, зеленина, 
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червени конци и др. Така украсено, то се поставя на кумовите краваи, а в края 
на сватбата се дава на младоженците като символ на новото семейство.

Аналитичното съпоставяне на локални и етнически сватбени ритуали 
открои отсъствието именно на тези два сватбени реквизита. Независимо от 
тяхното отсъствие, кумовите хлябове в капанската сватба присъстват и то с 
богата украса – с пиленца, обърнати навън, символизиращи излизането на 
момата от родния дом. Успоредно с това, декорирането се допълва с червени 
камби [5: 45-46], което е важен елемент, тъй като червеното се явява символ 
на огненото иживототворящо мъжко начало.

3. Задължително и открояващо присъствие в невестинския чеиз заемат 
капанскитеатли. Това са характерни местни завивки, за които е характерно, 
че се изработват по специална технология – т. нар. късана техника. При нея 
чрез късане на различни конци от опаковата (не лицевата) страна се получа-
ват разноцветни фигури, придаващи красотата на атлите[5: 35].

4. Характерен предсватбен момент, присъстващ единствено при капан-
ския етнос, е „хвърляне на дарове“. Прави се по време на годежа. Изважда 
се целият чеиз на момата и всички дарове се хвърлят един по един, на голям 
куп. Най-отгоре на купа се постила трапезник. На него се поставя ябълка или 
кромид лук, където свекървата забожда наниз от пендари, дарявани от нея на 
невестата [7: 179].

5. Месенето на „медника“ е друга отличителност в предсватбената об-
редност. Медникът се замесва в три нощови, брашното се пресява през три 
сита едно над друго, а след като се опече, се намазва с мед или маджун, откъ-
дето идва и неговото има – медник. Хорà в двора съпровождат месенето. А 
след приготвянето му той се поставя на чиния, като в средата му се забожда 
запалена свещ. Така се изнася сред хорото, където най-нетърпеливи са де-
цата – те се втурват към сладката пита, за да си отчупят по парче. По парче 
задължително се оставя и за младоженците, за да им е сладък животът[8].

6. Много открояващ и атрактивен момент за капанската сватба е отгат-
ването на гатанки на сватбената вечеря у зетя. Те се задават от кума и подку-
мниците с цел да им се донесе определен вид храна или предмет. Някои от тях 
с право пораждат значителен размисъл: 

Кумът: 
„Донеси ми кон с червен чол!“ (варена или печена кокошка, намазана с 

червен пипер); 
„Бял сербез кон“ (ракия); 
„Кладенец с 3–4 кофи“ (шише ракия с 3–4 чаши); 
„Кървави петъла“ (суджук); 
„Вагон с греди“ (кутия цигари); 
„Зелена паница с червено вино“ (диня) и др. [7: 184].
7.  Първото брачно свождане (събиране, съставяне, сводене, свежда-

не, „пускаме коч“, „младенците лягат“ и др.) е кулминационен и най-важен 
момент от традиционната брачна церемония. Голямо е значението, което се 
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отдава на този акт в аграрните, предмодерните времена. От неговото успешно 
протичане зависи семейният живот на младата двойка. Този първи съвместен 
досег между младите е цел и смисъл на целия обреден комплекс [2: 126].

Характерно при капанците за този съкровен сватбен момент е това, че 
тук свекърът и свекървата не присъстват. Те изчакват новината у кръстни-
ка или у съседи. В дома на зетя остават момините родители, които дават на-
ставления, приготвят младите за бракосъчетанието и по този начин се явяват 
главни отговарящи лица за ритуала. След приключването на първото брачно 
съприкосновение, свекървата се вика, за да ѝ се покаже булчинската риза с 
доказателството за невестината невинност. И ако булката е порядъчна и чест-
на, свекървата хвърля върху ризата пара. Ако и други жени изявят желание 
да видят булчинската непорочност, те също трябва да дадат пара и чак тогава 
могат да влязат в стаята на младоженците [7: 184–185].

8. В следсватбената капанска обредност младата булка 40 дни се смята 
за „нечиста“. Ето защо за нея важат редица забрани: да не ходи боса и за-
дължително да крие краката си от всички. Тя не трябва и да стъпва направо 
на земята, тъй като това ще предизвика суша. С предпазваща функция е и 
забраната младата невяста да се съблича само след определено време на деня. 
Обредното събуване на булката се осъществява на 40-ия ден в дома на кръст-
ницата. В някои капански села със събуването на булкатая и окъпват. Повери-
ето гласи, че това се прави, за да има дъжд и берекет [7: 186–187].

ІІ. Други отличителни елементи накапанскатаобредност.
➢ Атанасов ден
Атанасов ден (Танасовден) е известен сред капанското население и като 

Лелинден. Народът чества на този ден св. Антоний Великий. Почитането на 
светеца е свързано с това, че той се явява покровител на чумата и болести-
те. Народното прозвище на чумата е „леля“, от където произлиза и името на 
празника при капанците.

На този ден те гадаят каква ще бъде земеделската година. Ако е топло и 
снегът се топи, ако капят капчуците – годината ще е плодородна, ако ли не – 
няма да има плодородие. Също след този ден вече не се ядат тикви, „за да не 
изкуфяват хората, да не ги хваща охтиката“ [7: 210, 235].

➢ Жътва
Капанците извършват засяването и зажънването, обърнати винаги на 

изток. Не повсеместно, но има сведения и за търкаляне на жътварките през 
глава три пъти напред, отново на изток, по посока на жътвата – за да е спорна 
работата.

Съществен момент от началото на жътвата: обредно предпазване от 
болки в кръста чрез словесни магии и лековити билки. За целта капанци си 
слагат билка на кръста (кукувича прежда и др.), като изричат: „Кукувица 
кръст да боли, мен да не боли“.

В деня на зажънването се изправя сноп. Местното поверие сочи, че 
товасе свързва с бъдещата реколта, за да са едри и изправени житата и през 
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следващата година. А краят на жътвата се отбелязва както навсякъде – с пра-
венето на брада. Но в някои села тук се китят две брадиот по 9 класа – едната 
остава на нивата, за да остане плодородието в нея и в засяваното семе, а дру-
гата се носи на стопанина. Но за разлика от някои други диалекти, капанците 
не пеят песни и не играят хорà около брадата [7: 250–251].

Разсъжденията около капанските обичаи и обреди остават отворени с 
тенденция за задълбочаване на изследването. И това е особено необходимо 
предвид следното: 

България е пълноправен член на Европейския съюз и като такава е 
много важно за поколения напред да съхраним българската идентичност в 
рамките на този съюз. Необходимо е разгръщане на културния потенциал на 
младото поколение и то да има отношение към истинските ценности, както и 
да присъства по света със своята културна идентичност. Традициите трябва 
да се пазят, защото те са двигател на духовния подем на нацията.
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