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ЦВетНИЦА

в Неделята след лазаровдеН се празНува цветНица (едНа седмица 
преди великдеН). чества се тържествеНото влизаНе На иисус хрис-
тос в йерусалим. за предстоящия еврейски празНик пасха там се 
били събрали хора от близки и далечНи страНи. вестта за възкресе-
Нието На лазар вече се Носела Навсякъде и хилядеН Народ се стекъл 
да види великия чудотворец. иисус влязъл в града, яхНал магаре, 
придружеН от учеНиците си. Народът помислил, че е дошло време за 
освобождеНие от римско иго, и почНал да му отдава почести като На 
земеН цар, а пътят му бил постлаН с палмови клоНки. 

по Нашите земи Не растат палми, затова в памет На еваНгелското  
събитие българите доНасят от църковНите храмове върбови клоНки. 

Илюстрация Христо Хаджитанев
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те са осветеНи от свещеНик и с тях се украсяват портите На къщите. 
затова и самият празНик се Нарича още връбНица. с част от върбо-
вите клоНки се прави веНец, който се пази цяла годиНа в домашНия 
икоНостас. вярва се, че той предпазва от зли сили, а ако се зададе 
градоНосеН облак, хората го гледат през веНеца, за да се разпръсНе и 
да Не НаНесе вреди. момите, които са лазарували предишНия деН, 
се събират край Някоя река, като всяка Носи веНче и малко обредНо 
хлебче. после На дъсчица пускат веНците да плуват във водата и гле-
дат На коя веНчето ще излезе Най-Напред – тя се избира за кумица и 
ги завежда в къщата си, където се гощават.

макар да е свързаН с коНкретНо религиозНо събитие, цветНица се 
възприема от Народа повече като деН На младостта, пролетта и раж-
даНето за Нов живот. 

в българските празНици цветята са зНак На пролетта, младостта, красотата и 
радостта. НародНата песеН възпява различНи цветя – божур, ружа, треНдафил, 

босилек... вярва се, че божурът, игликата и НевеНът предпазват от лоши 
очи, уроки и самовили. голямо зНачеНие има цветът На божура – бялото 

и червеНото са зНак за младост и здраве. затова божурът се използува при 
раждаНе, кръщеНе и сватба, Но Никога Не присъства при смърт.

бръшляНът е символ На здраве и дълголетие. той е лековит и отвара от 
Неговите листа се използва широко в НародНата медициНа. по време На 

сватба от бръшляН се плете веНчето На Невестата. босилекът е мНого 
почитаНо цвете, защото се смята, че изчиства всичко лошо. затова от Него 

се правят китки за ръсеНе за здраве, използва се в сватбеНите ритуали, а 
при кръщаваНе децата се къпят в босилкова вода... здравецът е символ На 
здраве. използва се във всякакви ритуали поради вечНозелеНия му цвят. 

треНдафилът символизира красотата и плодородието. 

ЦВетЯтА
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ЧУМИНдеН

На 10 февруари е чумиНдеН. тогава българите честват св. ха-
ралампий чудотворец. той е бил лечител и хората вярват, че е гос-
подар На всички болести. ала Най-мНого го почитат заради Най-
страшНата от тях – чумата. затова и Неговият празНик е известеН 
като чумиНдеН. 

според българските фолклорНи вярваНия чумата броди На воля 
по земята до празНика На свети харалампий, Но светецът я око-

Илюстрация Венцислав Кръстев
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вава с девет вериги и Ӝ забраНява да ходи свободНо и да морӜ хо-
рата. 

На този деН след църковНата литургия за празНика свещеНикът 
освещава в храма пчелеН мед. след това вкъщи всички ядат от 
Него, за да се предпазят от Най-зловещата заразНа болест. къщата 
е изчистеНа и подредеНа, а На обед се слага богата трапеза. прека-
дява се с тамяН от Най-възрастНата жеНа и в махалата се разНасят 
от всички ястия, както и от НамазаНа с мед пита. На чумиНдеН е 
забраНеНа къщНата работа. 

българите са си представяли чумата като стара, грозНа, гърба-
ва и костелива старица с дълги и разрошеНи коси. тя е облечеНа в 
черНи дрипи, а лицето Ӝ е като череп. в дългите си кокалести ръце 
държи зловеща коса, с която покосява хората. може също така да 
се превръща във всякакви животНи – кокошка, мишка, коза, вълк, 
змия... 

ЧУМАтА
съществува поверие, че едНо време Нямало чума. хората обаче стаНали  

мНого зли и лоши. затова господ я създал, за да ги Накаже. той ѝ дал също 
така тефтер, в който да записва имеНата На всички, които ще  

пострадат от Нея.
когато пристигНела в Някое село, чумата присядала до голямо дърво 
и разпитвала за селяНите, които живеят там. едва след това тръгвала 

по къщите и където било чисто и хората Не били толкова грешНи, тя ги 
пощадявала. а там, където живеели лоши хора – измамНици, разбойНици, 

потисНици – върлувала Най-мНого. така си обясНявали едНо време защо в 
Някои къщи изморявала всички, а в други Не закачала Никого.

Наричат чумата черНа, защото Не само ходела с черНи дрехи, Но и откъдето 
миНела, хората оплаквали близките си мъртви и се обличали в черНо.
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ШеВИЦИ

всеки, който види българските шевици, остава изумеН от тяхНа-
та красота и хармоНия. шевицата е избродираНа върху плат украса 
и мНого важНа част от българската НародНа Носия. в миНалото са 
използвали осНовНо вълНеНи и по-рядко коприНеНи коНци, а едва в 
по-Ново време започНали да шият и с памучНи. в различНи краища 
На българия шевиците включват геометричНи, растителНи, животиН-
ски и човешки фигури. 

българската шевица обаче Не е само украса по дрехите. тя е част 
от Нашата култура и история. формите, мястото и цветовете На ше-
вицата имат дълбоко зНачеНие. в тях Народът Ни е събрал НациоНал-
Ни цеННости и зНаНия, обичаи и култура, послаНия и жизНеН опит. 

Ирен Ямами



53

осНовНите цветове, които се използват при бродираНето, са белият, 
червеНият и черНият. по-рядко се включват зелеНият, сиНият, жълти-
ят и кафявият. червеНият цвят символизирал майчиНата кръв и про-
дължеНието На живота, пазел от „лоши очи“ и уроки. белият изра-
зявал чистотата, НеопетНеНата младост и божествеНата светлиНа. 
зелеНият – вечНо възраждащия се живот и дървото На живота. злат-
Ният – благодеНствието, слъНцето, огъНя и светлиНата. 

изследователите твърдят, че шевиците представляват зНаци и сим-
воли с важНо послаНие. в тях  българката е вложила своята любов към 
дома и природата. така тя се е предавала от майка На дъщеря и се е 
съхраНила хилядолетия Наред. 

тези древНи рисуНки се шиели за здраве, любов, плодородие, 
благодеНствие. символизирали са хармоНията в света, пазели са, лекували 

са и са криели тайНи. ето какво озНачават Някои символи в българските 
шевици: космическата костенурка символизира дълголетието, 

мъдростта и вечНостта. изобразява се като ромб с върхове по посоките На 
света и със залепеНи два триъгълНика отстраНи.

  дървото на живота изразява 
кръговрата На живота и смъртта – чрез 

раззелеНяваНето и окапваНето На листата 
всяка годиНа. короНата Ни Насочва 
към Небосвода с Неговите реалНи и 

свръхестествеНи обитатели. стволът пък 
съответства На земНия, човешкия свят, а 
кореНите символизират подземНия свят. 

  петлето е слъНчев 
символ, защото възвестява 

идваНето На Новия деН.
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ЩЪРКеЛЪт дОНАСЯ 
БеБетАтА

в НародНата митология има мНогобройНи легеНди и вярваНия за 
Най-различНи животНи. едНо от тях е, че щъркелите доНасят бебетата 
На техНите родители. това може би е свързаНо с факта, че завръщаНе-
то На щъркелите съвпада с разбуждаНето На природата и с раждаНето 
На деца през пролетта. тъй като мНого от щъркеловите гНезда са На 
комиНите в НаселеНи места, хората смятали, че те пускат оттам бебе-
тата. освеН това се вярвало, че където има щъркел, там зли духове 
Не се появяват. дори се твърдяло, че щъркеловото яйце разваля маги-
ите, а тази къща, На която има щъркелово гНездо, Не я удря гръм и Не 

в НародНата митология има мНогобройНи легеНди и вярваНия за

Илюстрация Стелияна Донева
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я хваща пожар. ако пък случайНо се подпалела такава къща, щърке-
лът Носел с клюН вода, за да я гаси. затова и хората се отНасяли с го-
ляма почит  към тях.

в НародНата митология се разказва, че в древНи времеНа щъркелът 
бил човек. едиН деН господ го извикал и му възложил задача – тряб-
вало да Носи голям саНдък с изричНата забраНа да го отваря. Носил 
го, Носил го щъркелът, Но любопитството го изгаряло. Не устоял и от-
ворил саНдъка. в този момеНт оттам изпълзели безброй змии, гущери 
и жаби. пръсНали се по земята и се изпокрили. разгНевил се господ 
и Наказал щъркела. преобразил го в птица с дълги крака и дълга чов-
ка. след това му Наредил да събере всички пръсНали се по земята га-
диНки. едва след като успеел да прибере и последНата, господ отНово 
щял да му върНе предишНия човешки образ. ето защо от този деН Ната-
тък щъркелът броди и търси гущери, змии и жаби, за да ги лови.

в НародНите вярваНия има редица поверия и за други птици. ляс-
товицата Например е обичаНа като предвестНик На пролетта. за Нея 
казват, че стаНала жеНа На мНого лош мъж и затова решила да избяга. 
помолила господ да я превърНе в птица и той я преобразил На лясто-
вица. когато литНала да бяга обаче, свекърът Ӝ успял да я хваНе за 
средНите пера На опашката. те се отскубНали и затова сега лястови-
цата е с раздвоеНа опашка.

смятало се, че орелът е едиНствеНото живо същество, което може 
да отведе градоНосНите облаци далече от обитаемите от Него места. 
вярвало се, че когато остареел, той отивал Накрай света, където пиел 
жива вода от тайНствеНо езеро и се връщал подмладеН. така си обяс-
Нявали дълголетието На орлите.

за свраката пък се вярвало, че влияе върху растеНето На зъбите. за-
това когато се извади млечНо зъбче На детето, дава му се да го хвърли 
На покрива и да извика: „На ти, сврако, костеН зъб, дай ми железеН“.
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преди мНого, мНого годиНи в юдея се появил едиН велик пророк – 
йоаН, НаричаН още предтеча. той започНал да проповядва, че пред-
стои идваНето На сиНа божий На земята, който ще спаси хората и ще 
им разкрие път към царството божие. за да са достойНи за Него, те 

КРЪЩАВАНе
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трябвало да се покаят за своите грехове. отвсякъде започНали да се 
стичат хора, а св. йоаН ги кръщавал в река йордаН като зНак за тяхНо-
то пречистваНе. едиН деН там дошъл и иисус христос. когато йоаН 
извършил кръщеНето, всички присъстващи видели как духът божий 
като гълъб се спусНал върху иисус христос и се чул глас от Небеса-
та: „този е моят възлюбеН сиН, в когото е моето благоволеНие“. 

след възкресеНието На иисус христос той се явил На своите уче-
Ници и им казал: „идете, Научете всички Народи, като ги кръщавате в 
името На отца и сиНа и светия дух“. така се явило кръщеНето, чия-
то цел е вярващият да се възроди за Нов, праведеН и свят живот, като се 
очисти от първородНия грях. това е грехът, извършеН от първите хора 
адам и ева, които Не изпълНили заповедта На господ да Не откъсват 
плод от дървото На позНаНието. подлъгаНи от змията, те опитали от 
плода и били прогоНеНи от рая. последиците от този грях, който отде-
лил първите хора от господ, се предават На техНите потомци. 

кръщаваНето На детето става обикНовеНо едНа седмица след раж-
даНето, Но Не по-късНо от 40-ия деН. защото, ако умре НекръстеНо,  
душата му може да се превърНе в зъл дух. кръщаваНето се извърш-
ва в църквата, където свещеНикът трикратНо потапя бебето във вода 
и произНася: „кръщава се божият раб (или рабиНя) в името На отца 
и сиНа и светия дух“. 

ВЛАСЬОВдеН
На 11 февруари е празНикът На св. власий. 

българите особеНо тачели този празНик, защото считали, че св. власий е 
покровител На домашНите животНи и особеНо На воловете и кравите. тях 

светецът ги предпазвал от особеНа болест На червата – влас. 
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ЮНАК

юНакът е приказеН образ, характереН Най-вече за южНите славя-
Ни. той е едър млад мъж, с голяма смелост, Нечовешка сила и свръх-
естествеНи способНости. Най-известНите юНаци в българския фолк-
лор са крали марко, вълкашиН, момчил юНак, дете дукадиНче...  

характерНо за всички юНаци е, че още при тяхНото раждаНе орис-
Ниците им предричат НеобикНовеНа съдба, от която те Не успяват да 
се отклоНят. борят се със злото и Неправдите, с мъчителите и потис-
Ниците На Народа. сблъскват се с чародеи, самодиви и змейове, кои-
то почти виНаги успяват да преборят и да подчиНят На волята си.

образът На юНака се появява във фолклора като Необходимост да 

ЮНАК

Илюстрация Олег Топалов
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се подхраНи вярата На Народа, че има Някой, който да го закриля. зато-
ва На Него се приписват НеобикНовеНи качества – той е толкова силеН, 
че с едиН замах На сабята разсича три сиНджира, за да освободи поро-
беНите, толкова е бърз, че почти лети с коНя си. юНакът по приНцип е 
победител. той Не може да претърпи поражеНие Независимо от Нерав-
НостойНия брой На противНиците. може да воюва дори с цели войски. 

Най-големият юНак в българския фолклор е крали марко. той е 
известеН в историята като християНски владетел, който е воювал 
срещу турците. живял е през XIV век в македоНия и град прилеп е 
бил Негова столица. в юНашките песНи е изградеНа цялата поетич-
На биография На героя. от Неговото раждаНе до придобиваНето На Не-
обикНовеНа сила, като суче самодивско мляко, от загубваНето На 
силата до смъртта. съдбата му се слива със съдбата На мНогоброй-
Ни юНаци, зад голяма част от които се крият исторически личНости 
като момчил юНак. той е представеН като вуйчо На крали марко. 

НародНият певец рисува крали марко с подчертаНа симпатия – 
той е Непримирим с Неправдата, яростеН е в битките с враговете, Но 
и мНого човечеН към беззащитНите. възпяваН е като могъщ юНак с 
НеобикНовеНа фигура и физическа мощ. за да се подчертае Неговата 
изключителНост, се преувеличава и въНшНият му вид – доспехите 
му блестят като слъНце, сабята му Не може да бъде вдигНата от Ни-
кой друг... фаНтастичНи способНости има и Неговият коН шарколия 
– в критичНи момеНти той проговаря с човешки глас, за да НапомНи 
На юНака, че е забравил оръжието си, или пък му подсказва в каква 
посока са избягали враговете. крали марко участва в мНогобройНи 
битки с чудовища и чуждеНци НашествеНици, побеждава муса кесе-
джия, филип маджариН, черНи арапи и браНи българската земя. 

със своята сила, ловкост и хитрост юНакът въплъщава в себе си 
НародНия идеал за закрилНик в тежките момеНти от живота. 
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ЯВОРЪт ПАЗИ От ЗЛИ СИЛИ
яворът е чудНо дърво, едНо от Най-почитаНите от Народа. разказ-

ва се, че  когато се изморявал от битките с морската стихия, св. Нико-
ла лягал да си почиНе под Неговата сяНка. смята се, че яворът е про-
излязъл от млад момък, който след раздялата със своята любима се 
превърНал в могъщо дърво. Не случайНо в НародНите песНи юНакът 
често се оприличава На „зелеН явор“, а момата На „вита ела“. 

според НародНите вярваНия под сяНката На това дърво може да 
седНе да си почиНе или да заспи всеки обикНовеН човек, без да се 
страхува от лоши духове, болести или магии. в същото време обаче  
яворът би могъл да бъде и опасНо място, тъй като поНякога самоди-
вите го избират, за да си вържат люлките по клоНите му. 

Най-важНите предмети в старата българска къща обикНовеНо са 
НаправеНи от явор. тогава те имат магическо, предпазНо действие 
срещу всякакви лошотии и зли демоНи. това са бъклицата, ведрото 
и мотовилката. от явор се прави и овчарският кавал – когато свири 
с яворов кавал, овчарят Не се страхува да Навлезе и в Най-страшНи-
те места – сборища На лоши духове, самодивски езера и игралища. 
сватбарската чаша, от която кумът ритуалНо дава На младожеНци-
те да пият виНо, за да има помежду им любов и сговор, НепремеННо 
трябва да е от това дърво. от Него се изработва също и ведрото, с кое-
то булката ще доНесе вода На първия деН след сватбата. едиНствеНо 
то може да я предпази от самодиви и змейове. а кобилицата, с която 
се Носи водата, също трябва да е от ясеН или от явор.

в НародНите вярваНия важНо място заемат и други дървета. зара-
ди своята якост Например дряНът е символ На здраве, дълголетие и 
късмет. той цъфти раНо и това е връзката му с младостта и радост-
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та. от дряН са криваците На коледарите и сурвачките На сурвакарче-
тата. дряНови пъпки се слагат На трапезата На бъдНи вечер, прикадя-
ват се заедНо с другите храНи, а после ги пукат в огНището за здраве и 
късмет. дряНът задължителНо присъства На сватбите и кръщеНетата.

всяка годиНа На цветНица в храмовете се осветява върба, плетат 
се върбови веНци, които се слагат пред икоНата и Над вратата. това се 
прави, за да се чества влизаНето На христос в йерусалим. 

дъбът също е мНого почитаН. той е свещеНото дърво На перуН – 
върховНият бог На мълНията в славяНската митология. от Него се пра-
ви бъдНикът за бъдНи вечер.
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