
В своята многолетна история българският народ е сътво-
рил богат календар от християнски традиции, неписани ри-
туали, обредни практики, благословии и молитви. „Български 
празници и обичаи” събира най-важното от този календар. 
Кога, какво и защо празнуваме? Какви знаци ни дава 
светът около нас за онова, което предстои? Кои са основ-
ните обредни вещи, храни и символи? Какво означава 
да празнуваме истински? Отговорите на тези въпроси ни 
позволяват да се докоснем до мъдростта, практичността и 
духовността на старите българи и да ги превърнем в част от 
своя живот и живота на нашите наследници.

В КНИГАТА ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
  Най-важните християнски и народни празници, 

представени в хронологичен ред;
  Детайлен поглед към традиционните обреди,  

ритуали и наричания;
  Избрани рецепти, подходящи за всяка  

празнична трапеза.

От наричанията на Нова година и лазарките на Цветни-
ца, през обичаите за дъжд и ладуването, до нестинарските 
танци и ястията на Коледната трапеза – Лилия Старева не 
само описва традициите, а и ги обяснява и осмисля, свърз-
вайки ги с днешния ден. Защото силата на фолклора ни е 
доказана през вековете – той пази усещането ни за при-
надлежност към голям и мъдър народ, той е наша опора в 
трудните мигове и ни учи на по-добър живот.

Лилия Старева е доктор по философия, литератор, фолклорист и 
писател. Фолклорът е водещата нишка в творческите ѝ  търсения. Работи 
дълги години като водещ на рубриката „Празничен календар” по програма 
„Хоризонт”, а днес е председател на фондация „Детето и фолклора”, 
чиято мисия е да съхранява и популяризира ценностите на българското  
наследство. Автор е на два исторически романа, седем енциклопедични 
издания за българската традиция и множество специализирани сборници.

Български празници и обичаи

Цена: 14,99 лв.
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Нова година, Нова година, 
Васильовден, СурваВасильовден, Сурва

Имен ден* празнуват: Имен ден* празнуват: 
Васил, Василка, Веселин, Веселина, ВълоВасил, Василка, Веселин, Веселина, Въло

Както всяко начало, и Нова година се чака с надеж-
да за по-добро. Човек се опитва да го види във все-

ки знак, който дава светът около него, и да го предиз-
вика с жест, ритуал, слово. Вярва в магията на изрече-
ното, на направеното заклинание. Хората днес не са 
загубили надеждата на предците ни, че всеки може да 
влияе на съдбата си, да ѝ покаже с различни ритуални 
действия и думи какво очаква от нея, да я направля-
ва, да я предизвика, да я направи такава, каквато би 
искал да се случи. Именно с тази надежда са свърза-
ни голяма част от българските народни ритуали на 
1 януари. Към нея препраща и Васильовден. Празнува 
се в чест на свети Василий Велики, чието име идва от 
гръцки език и означава „царски, царствен“. Светецът 
помага срещу магии, уроки, зли сили и душевни за-
болявания. Пречиства мислите и грешните желания, 
дава надежда при униние и отчаяние.

1 ЯНУАРИ

* Повече информация за имените дни ще откриете на стр. 287.
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По-малко известен е фактът, че на 1 януари Църк-
вата празнува и Обрезание Господне, или обрязването 
на Христос. Според тогавашния еврейски закон всич-
ки момченца се обрязвали на осмия ден от раждането 
им, а обрязването на Христос е символ свидетелство 
за това, че Господ е станал човек.

Как празнувКак празнувамеаме

Вечерта срещу Нова година е втората след Бъдни 
вечер, в която храната се прекадява, т.е. освещава и 
пречиства със силата на тамяна и огъня. Чрез вечеря-
та в този ден хората дават най-важните знаци за това, 
което очакват да им се случи в настъпващата година. 
Един от тях е празничната пита с пара. Питата се раз-
чупва високо и се раздава на всички по старшинство. 
Най-добре е парата да остане за дома, за иконата или 
за главата на семейството. Ако се падне на другиго, 
стопанинът има възможност да я откупи. Това е още 
една възможност сполуката и благополучието да са за 
целия дом. Сценката с пазаренето прави откупуване-
то още по-весело. 

След каденето на трапезата и разчупването на пи-
тата стопанинът завърта тавата с баницата с късмети. 
Всеки взема парчето, което му се пада. Късмети има 
за всички от семейството, дори и за тези, които от-
състват от дома. На някои места се разменят и нового-
дишни подаръци. След вечеря новогодишната трапеза 
не се раздига до сутринта, храната се оставя за пра-
отеца стопанин.

Огънят в огнището се поддържа през цялата нощ 
и се смята, че не е на хубаво, ако се остави да угасне.
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На масата задължително присъстват свещ и жито, 
които се запазват след вечерята. През годината се из-
ползват в различни ритуали, най-често свързани с 
предпазване от градушка и различни болести.

СурваканеСурвакане
За първия ден на Нова година е характерен обичаят 

сурвакане. Сурвакарите са деца със сурвакница (дря-
нова клонка, украсена с пуканки, с червени конци, с 
парички или малки звънчета), които изричат нового-
дишна благословия: „Пълна къща с дечица, пълна ке-
сия с пари, пълни обори със стока“. С дряновата пръч-
ка те удрят по гърбовете всеки член на семейството по 
старшинство и наричат:

Сурва, сурва година,
весела година,

златен клас на нива, 
зелен грозд на лозе,
жълт мамул на леса,

червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна.

Или в по-съвременен вариант:

Живо-здраво догодина,
догодина, до амина!

Сурва, сурва, весела година,
живи здрави догодина, до амина!

На всекиго жълтица,
а на мене с торбица!
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Кукери Кукери 
Характерни за този ден са маскираните сурвака-

ри – кукерите. Те са мъже, облечени в женски дрехи, 
украсени с маски на животни и птици, често силно 
гримирани. Появата им съвпада с периода на т.нар. 
Мръсни, Некръстени дни. Такъв е и смисълът на този 
своеобразен мъжки карнавал – да предпази от злото, 
да пропъди демоните и злите сили надалеч и да пре-
дизвика плодородие. 

От 2015 г. кукерството и коледарството влизат в 
списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно 
наследство. Началото на българското участие в спи-
съка бе поставено от Бистришките баби през 2005 г. 

Пожелания и предскаПожелания и предсказаниязания

И днес, както и някога, Нова година не може да 
мине без гадаене и предсказване. В народната тради-
ция 1 януари е най-доброто време за наричане, гадаене 
и предсказания. 

ЗаЗа плодородиеплодородие
Плодородието навсякъде – по нивите, по домаш-

ните животни, пчелите и лозята, се търси и днес. Ако 
жената, която е месила новогодишната пита, отиде в 
градината, в кошарата или на пчелина с тестени, още 
неизмити ръце и пипне дърво, животно или кошер, те 
ще раждат повече и пчелите ще се роят. По кромид 
лук се предсказва времето през годината. В дванайсет 
люспи, наречени на дванайсетте месеца на годината, 
се слага по малко сол, изнасят се на покрива или се 
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слагат на печката. На сутринта се гледа дали солта се е 
разтопила, или е останала твърда. Ако се е разтопила, 
през съответния месец ще е дъждовно, ако ли не – ще 
има суша. Това е едно от предсказанията, които може 
да се направят на всеки преход на сезоните, във всеки 
граничен миг на времето.

За здравеЗа здраве
Няма нищо по-важно от здравето. То може да се 

пожелае и по магически начин да се предизвика на 
Нова година. В Родопите майките стават рано и сур-
вакат с дрянова пръчка децата още докато спят под 
завивките, а после – и останалите членове на семей-
ството. Счита се, че водата, в която е потопен дрян, 
има магическото свойство да предава младостта и 
свежестта на дряна върху хората. Затова жени и моми 
мият косите си с вода, в която е потопен дрян – да са 
здрави и блестящи.

Ако обредната погача не е доизпечена, годината ще 
е тежка, ако е изпечена – здрава, а ако е препечена – на 
децата ще поникнат здрави зъби.

На входната врата се поставя дрянова клонка с пъп-
ки. Майката нарича на всеки член от семейството пъп-
ка от дряна, а след това хвърля пъпките в огъня и ги 
гледа как изгарят. Ако пъпката подскочи и пукне, този 
от семейството, на когото е наречена, ще бъде здрав и 
пъргав през годината, ако остане да тлее – човекът ще 
боледува. Най-лошо предсказание е, ако почернее и се 
вдигне пушек.

По ядките на орехите, наречени за всеки, също се 
гадае за здраве. Ако орехът е бял и пълен, такъв ще е и 
човекът – здрав, бял, без трудности. 


