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Българските календарни празници представляват твърде

сложно по произход и същност социокултурно явление,

корените на което трябва да се търсят назад във времето. Те

отвеждат до стари езически вярвания, култове, митове, чрез

които човекът опознава заобикалящата го среда и търсикоито човекът опознава заобикалящата го среда и търси

мястото си в нея.

С въвеждане на християнството като официална

държавна религия народната обредност е прикрепена към

датите на източноправославния календар и претърпява редица

промени.



В хода на времето традиционните празници следват

своя естествен процес на развитие, при който някои

елементи отпадат, други се модифицират, появяват се нови.елементи отпадат, други се модифицират, появяват се нови.

При повечето празници се губи магично-обредното

начало и остават игривите и развлекателни елементи.



Традиционните български празници се делят на
есенно-зимни и пролетно-летни.

Всеки празник има специфични особености, обреди,
ритуали, храна, реквизит.

.

ритуали, храна, реквизит.

Според етнолозите в България има повече от 10 000
церемонии, извършвани по празниците.

Обикновено празникът е свързан с деня на
християнския светец и има зимен и летен – например
Ивановден (7 януари) и Еньовден (24 юни)



МРЪСНИ  ДНИ

Караконджови дни, Пòгани дни, 

Некръстени дни

дните от Коледа до Йордановден

В тези дни е особено силна вярата в
предпазната сила на огъня. На запаления
голям огън в средата на селото, който
гори три дни и три нощи, всеки притуря
дърво. На третия ден сутринта се разравя
и колкото повече искри има, толкова по-
голямо ще е плодородието.



ЛАДУВАНЕ

Дайлада, Топене на пръстени

момински обичай, изпълняван сутринта на 
Васильовден

Названието идва от припева-

обръщение, който се повтаря в песенния

съпровод: „Ой, ладо, ладо, момиче

младо“.



Срещу празника момите донасят от извор или кладенец в ново

бяло менче „мълчана“ вода и пускат мътре малко овес и пръстените

си или китките с вързан на тях пръстен, гривна, обеца. Покриват го с

червено було и го оставят през нощта под овощно дръвче „на

звездите“.



При вадене на китките сутринта момите
пеят кратки песни-припявки – ладанки. С тях се
нарича за за бъдещия брак:

„Жълто було трески сбира“ – момата ще

пристане

„Зряла дюля и презряла“ – ще се омъжи

стара

„Сам си здравчец на камъче“ – ще се омъжи

за сирак



АТАНАСОВДЕН

Св. Атанас е господар на зимните
студове и обръща зимата да си ходи.

.

студове и обръща зимата да си ходи.

Покровител е на ковачи, железари,

ножари, налбанти.



Атанасовден е и празник в чест на

чумата и шарката.

„Гонене на чума“, възстановка 
от края на ХХ век,  Видин



СВ.  ХАРАЛАМПИЙ

10 февруари

Вярва се, че светията може да

донесе избавление от всяко зло – войни,

земетръси, наводнения, нападение отземетръси, наводнения, нападение от

чужди, глад, внезапна смърт и т.н.

Господар е на всички болести и на

най-страшната – чумата. Казват, че тя се е

родила на Атанасовден, а св. Харалампий

я заловил и оковал в девет вериги.



Измитане на болестите 
навън от къщата.

Обреден хляб с характерна 
украса за св. Харалампий



ЙЕРЕМИЯ

Ирминден, Зъмски ден - 1 май

Това е празникът на змиите и поверието гласи, че който не

почита светията, през лятото ще бъде ухапан от змия. Змиите

излизат от леговищата си на Благовец (25 март), но техният царизлизат от леговищата си на Благовец (25 март), но техният цар

– на Йеремия.

В Западна България срещу празника палят огньове, прескачат

ги, вдигат шум и казват заклинания: „Бегай, бегай гадурийо, ето

ти я Йеремия, кье ти мота червата, со железно мотоило“.



В Западна България и в Хасковско на този ден
обредно се приготвят подници – глинени съдове за
печене на хляб.

Подготовка на пръста за
подниците - с. Лозен, Хасковско

Жени газят калта за подниците



Вярва се, че подницата притежава

особена магическа сила да гони зли духовеособена магическа сила да гони зли духове

и хали, а всеки, който гази в глината, ще

бъде предпазен от ухапване на змии.



ПЕПЕРУДА и ГЕРМАН 

два обреда, които се изпълняват по време 

на суша и целят измолване на дъжд  



Момичетата обикалят селото и като
спират до всеки водоизточник, пеят
специални песни-заклинания, които
молят за дъжд.

Участват 12-13-годишни момичета, а 
обредното лице „пеперудата“ трябва да 
бъде сираче.



След като обиколят цялото село, момичетата отиват
до реката, хвърлят вътре всичката зеленина и другата
обредна украса на „пеперудата“ и се пръскат с вода.



Обичаят Герман се изпълнява

след Пеперудата и обикновено

участват същите момичета. В

някои райони на страната се

прави на св. Герман (12 май).

Основният обреден реквизит е

обредната кукла от кал или глина

от речния бряг с размери от 20 до

50 см.



Фигурката наричана Герман се възприема като мъртвец.
Поставят я върху керемида, обкичват я с цветя и символично я
погребват. Оплакват я. На 3-тия, 9-тия или 40-тия ден я изравят
и хвърлят във вода.



.
СВ. ГЕРМАН ГРАДУШКАР

12 май

Празнува се за измолване на
дъжд и срещу градушки.

Ако на този ден се зададеАко на този ден се зададе
облак и гърми, всички излизат
от къщи и викат: „Германе,
върли праздниче, пренеси я
градушката у пусти гори, дето
секира не сече, дето колак не се
меси, дето петел не пее“.



СИМЕОНОВДЕН

1 септември

Симеон орач, Симеон 
Стълпник, Летен Симеон

Това е земеделски празник и
в народния календар се счита
за началото на новата
земеделска година.

Св. Симеон е покровител
на земеделския труд.



В навечерието на
празника селяните носят
семената за посев в
черквата за освещаване.черквата за освещаване.
В зърното поставят стрък
босилек, червен конец с
нанизани на него червени
чушки, плодове, орехи,
сребърни монети и пепел
от дървото, горяло на
Бъдни вечер.

Осветеното за посев семе



За храна се приготвя
нещо засукано – да се суче
късметът в къщата.

Обредната пита, омесена
от стопанката рано сутринта,
се дава на орача. Следсе дава на орача. След
обредното заораване той я
разчупва на четири части –
едното парче хвърля на
изток, второто дава на
воловете, третото заравя в
нивата и четвъртото изяжда.

Трапеза на Симеоновден



МИШИ ПРАЗНИЦИ, МИШКИНДЕН

27 октомври – денят на св. Нестор

Народен празник с езически произход в чест на мишките. Целта е
с различни магически ритуали да се умилостивят и почетат мишките,
да се предпазят къщите от тях и да се прогонят надалече.

“Мишкина сватба”



В Пловдивско жените правят питки и ги мажат с
мед за умилостивяване на мишките.



СВ. ВАРВАРА

4 декември

В народните представи св. ВарвараВ народните представи св. Варвара

и св. Сава са сестри на св. Николай и

подготвят празника му. Казва се

“Варвара вари, Сава пече (меси),

Никола гости посреща”.



Св. Варвара се почита като
повелителка на болестите, особено
на шарката, и покровителка нана шарката, и покровителка на
плодородието и домашните птици.
Месят се питки, които се намазват с
мед или рачел и се раздават на
минаващи пътници.



В навечерието на празника се приготвя обредна трапеза, на
която задължително трябва да има варива – боб, леща,
царевица. За през нощта се оставя медена питка на лавицата,
за “да я вземе Баба Шарка, да си хапне и да не напада
децата”.



Празниците са своеобразна, строго

изградена система за организиране на

времето и стопанската дейност в рамките на

годишния календарен цикъл и неговите

сезони. Освен че бележат календарното

време, те извеждат хората от ежедневието на

делника им и ги потапят в атмосферата на

обредната емоционалност.


