




 Календарът на древните българи е бил с 
недобре установена Нова година.. 

Представят се нови данни, че в 
предхристиянско време подобен календар са 

имали и нахчите, предците на днешните 
чеченци и ингуши, които са били съседи на 
прабългарите в Кавказ повече от пет века. 

Новата година при нахците се чествала на 25 
декември по същия начин със запалено 

дъбово дърво, както се чества традиционния 
български празник Бъдни вечер на 25 
декември. На тази основа се изказва 

предположението, че в прабългарския 
календар празникът Бъдни вечер също е бил 

най-важният празник в началото на новата 
година. Изказва се хипотезата, че в 

календара на прабългарите, 21 декември е 
бил последната неделя на старата година, 22 

декември (празникът Единак – денят на 
зимното слънцестоене) е бил добавъчния, 

извънседмичен ден, след който на 23 
декември е започвала първата седмица с 

понеделник. На първата сряда (25 декември –
деня на създаването на Слънцето според 
книгата Битие: 1: 14-19) прабългарите са 

чествали денят на Възраждащото се Слънце. 
Това се обосновава с факта, че календарът 
при българи и нахци е бил слънчев, а при 

повечето народи от Стария свят, 
включително египтяни, римляни и перси, на 

25 декември се чествал денят на 
Възраждащото се Слънце, който по-късно (IV

век) е избран от Християнската църква за 
Рождение Христово. 



Първият древноегипетски 

календар

 Най-съвършени са слънчевите календари 
понеже с минимален брой интеркалации се 

постига точност. Първият слънчев календар 
е древноегипетския. Първоначално, годината 
е започвала в деня на лятното слънцестоене 
и е продължавала 360 дни, разпределени в 
12 месеца (вероятно заемка от шумерите), 

всеки по 30 дни, което е очевидна връзка с 
лунния календар. По-късно се е наложило 

дабавяне на още 5 дни в края на годината за 
грубо изравняване на египетската 

календарна година със слънчевата година. В 
този си вид (12 х 30 дни + 5 допълнителни), 

египетския календар е използван в 
продължение на около 4000 години. Поради 
недостига на ¼ ден, новата година и всички 

празници са “блуждаели” напред и в 
продължение на 1461 години са се връщали 
в началното си положение. Този календар е 

заимстван от много близкоизточни и 
средноазиатски народи: персийци, арменци, 
грузинци, согдийци, хорезмийци и др. В 46 

г.пр.н.е., римският император Гай Юлий 
Цезар го налага в Рим с тази модификация, 

че добавъчните 5 дни са разпределени в 
отделните месеци, които вече не са с равна 

продължителност. На всеки четири години се 
правела интеркалация с един добавъчен ден. 

Новата година е започвала на 01 януари, 
рождения ден на императора. На Никейския 
събор в 325 г. юлианския календар е приет 
като задължителен за целия християнски 

свят. 



Прабългарски календар
 В подкрепа на тази структура на 

прабългарския календар може да се 
приведе и розетата от с. 

Якимово,считана за прабългарски 
паметник. Смисълът и 

предназначението на този предмет 
може да се обясни по следния начин. 

Известни са много такива кръгови 
предмети, употребявани в Китай и 

древен Египет като календари, които 
съдържат само един кръг, разделен на 
12 сегмента.Всеки сегмент е указан с 

йероглиф или е разграфен с 
характерни знаци. Чрез знаците по 

тези кръгове са указани особеностите 
на климата, характера на 

селскостопанската работа и най-
важните празници в различните 

годишни времена и месеци. Розетата 
от Якимово най-вероятно е също 

календар, която указва формата и броя 
на сегментите. Обаче този календар се 

състои  от три концентрични кръга. 
Външнияте разделен на 12 сектора, 

отговарящи на календарните месеци. 
Средният кръг е разделен на четири 

равни сектора по такъв начин, че 
всеки от тях вмества по три месеца от 
външния кръг. Тези сектори отговарят 
на четирите сезона, всеки по 91 дни. 



ЛУНЕН КАЛЕНДАР

• Лунният календар е играел главна роля в древните религии, като и до 
днес той съществува в някои източни мюсюлмански страни. В него 

месеците съдържат 29 и 30 дни, като броят на дните се изменя така, че 
първото число на всеки следващ месец да съвпада с появата на "новия 

месец" на небето. В лунния календар годините се редуват с по 354 и 
355 дни. Затова и лунната година е по-къса от слънчевата с 10-12 дни.
По данни лунно-слънчевия календар се използва в Израел, както и в 

еврейската религия за отбелязването на религиозните празници. Той е 
много сложен, тъй кат от годината се дели на 12 лунни месеца, които 

съдържат 29 или 30 дни. За да се отчита движението на Слънцето 
периодично се вмъкват "високосни години" с допълнителен 

тринадесети месец. 



Астрологията като наука
 Астрологията е наука за човека и 

връзката му с небесните тела, или по-
точно, с планетите. Това е философска 
система, поставила си за цел да разбули 

взаимоотношенията между хората и 
всичко, което ги заобикаля. В зората на 
човечеството, някъде през 10 000г. пр. 

Хр., ловците отбелязвали върху еленови 
рога фазите на Луната. Това е един от 

най-любопитните факти от историята на 
астрологията. 

Защо? Защото от него разбираме какъв е 
бил праисторическият човек, живял без 

карти, телескопи и съвършена апаратура. 
Той се е опитвал да планира и предвиди 
живота си, да не влиза в противоречие с 

онова, което го заобикаля, да е в съзвучие 
с природата. Пещерните хора са 

разбрали, че между всичко в природата: 
животно, човек, растения, небе, 

съществува взаимовръзка. И са се 
постарали да намерят начин, който да им 
помогне да установят кога точно да сеят, 

кога да ходят на лов, как да тълкуват 
циклите на причинно-следствената 
връзка, инак е нямало да оцелеят. 

Отбелязвали са фазите на Луната – това е 
влизало в така наречената предсказваща, 

прогнозираща астрология. 



ЗИМНИ ОБРЕДИ

 Зимният период за старите българи започва 
от Димитровден - "Св. Георги води лятото, а 

св. Димитър - зимата". Времето на зимата 
според народните представи е от 30 ноември 

(св. Андрей) до 1 февруари (св. Трифон). 
Счита се, че от Андреевден (наричан още 

Мечкин ден, Едрей, Едрю) денят нараства с 
по едно просено зърно. На някои места на 
този ден варят всичко, което се сее и сади 

(кукуруз, боб, плодове), хвърлят през комина 
и викат:

 На ти, мечко, кукуруз, 
а нам здраве и живот!

 В този кръг от празници особено се откроява 
Никулден. В българската митология св. 

Никола е покровител на морето. В негова 
чест се прави специално обредно ястие, 

рибник, за здравето на моряците и рибарите.

 Основно значение за цялостната 
характеристика на зимния обреден цикъл 

имат новогодишните обреди. Тези обреди у 
българите, както у всички европейски 

народи, са свързани със зимното 
слънцестоене и следващите го дни. Най-

много и важни обредни практики откриваме 
около 25 декември и първи и шести януари.

 В новогодишната обредност разкриваме 
представите и отношението на българина 
към настъпващата нова година. Вероятно 

към най-древните компоненти на тази 
обредност можем да отнесем различните 
видове гадания за времето, където личи 

стремеж да се предугадят пролетта и лятото 
не само и не просто като земеделско време, 
но и като следващ етап от съдбата на всеки 

човек, на всяко семейство.



БЪДНИ ВЕЧЕР

 Наричат я още Суха Коледа, Малка Коледа, Кадена вечер, Божич. 
На този ден свършват четиридесетдневните Коледни пости, които са започнали на 15 ноември на 

Коледни заговезни. 
Според народното вярване божата майка се замъчила на Игнажден и на Малка Коледа родила 

млада бога, но за тома съобщила на другия ден. Първескиня, млада булка, която ражда за пръв път, 
като роди не съобщава новината на този ден, а на следващия - тогава се викат гости. 

На Бъдни вечер важна роля играят бъднякът, трапезата, каденето и обредните хлябове. Бъднякът 
е специално избрано тригодишно право дърво. В гората го отсичал момък, носел го вкъщи и го 

палели в огъня. Според народното суеверие бъднякът поддържа през цялата година огъня в 
огнището. Трапезата на Бъдни вечер трябва да бъде изобилна, а храните на нея - нечетен брой и 

постни. По традиция се приготвя варено жито, варен фасул, сарми с ориз или булгур, ошав. Слага се 
също така чесън, орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото пресни плодове, вино, ракия - всичко, 
което е произведено през годината в суров или обработен вид. На трапезата се поставя също така 

сурово жито и колакът от Игнажден. 



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
 Наименованието Коледа идва от римските 

празници Календи, посветени на зимното 
слънцестоене (от думата "календе"). До IV 
век в Календара на православната църква 

няма празник, посветен на рождеството на 
Христос. Празнува се възкресението и 
възвръщането му в небето и неговото 

кръщение. Разделянето на двата празника 
става едва в IV-V в. под влияние на древните 
езически вярвания. Именно в дните между 17 
и 23 декември представителите на старата 

вяра в Рим чествали бог Сатурн, а на 25 
декември римляните славели слънцето и 

победата му над тъмнината. Календарните 
обреди у славяните са свързани със 

започването на годината, със слънчевия 
кръговрат през декември. С все по-широкото 
разпространение на християнската религия, 

раждането на слънчевия Бог било свързано 
със символичното име-определение, дадено на 

Христос като "слънце на правдата". 
Постепенно Богът на слънцето се 

идентифицира със слънцето на правдата -
Христос, а рождения ден на езическия бог се 

превръща в негово рождество.



КОЛЕДУВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
 Народната традиция е свързана с обичая

коледуване. Основни участници са момци
в предженитбена възраст. Подготовката

им започва от Игнажден. Тогава
разучават коледните песни, създават се
коледарските групи, определя се водача

на групата, който е по-възрастен и
женен. Облечените празнично коледари
са с накичени с китки калпаци, а в

ръцете си носят "шарени тояги". Времето
за коледуване е строго определено от
традицията - от полунощ до изгрев
слънце на Коледа. В народните
представи тогава се появяват

караконджоли, вампири, таласъми и др. 
свръхестествени същества. Коледарите със

своите песни имат силата да ги
прогонят.

Коледарите обхождат домовете, като
тръгват винаги в източна посока. Във

всеки дом изпълняват песни за прослава
на стопаните и благопожелание. 
Стопанинът кани около трапезата

младите мъже и ги черпи с вино и
ракия, а после момата ги дарява с вит
кравай. Даряват ги още с пари, месо, 
боб, брашно, вино и др. След като си

разпределят краваите, останалите
продукти коледарите разпродават, а

събраните средства даряват на бедните, 
църквата, на училището или читалището.



КОЛЕДНА МОЛИТВА 

(Благословия)
 Милим Божне ле, Коладе ле

 Слава тебе дружина,
шапки долу за молитва!

Добре сме дошли, похлопали, потропали
на тез царски господарски чимшир 

порти,
чимшир порти с колове подпрени.
Ний го мислехме сърдит-гневит,

а той не бил сърдит-гневит.
Стана, запърши златни скути, 

бръкна в коюн* джобове,
че извади китка ключове,

че ни отключи чимшир порти,
чимшир порти с колове подпрени,

че ни поведе в равни двори
и ни въведе в добра къща.
В къщата златна трапеза,

на трапезата вит превит кравай.
Колкот' са на тоз кравай зрънцата,

толкоз да са на най-мала нива 
кръсчицата.

Кажете дружина: Амин!
(Всички дружно) Амин!

http://liternet.bg/publish4/datanasov/milim/content.html


КОЛЕДА ПО СВЕТА

• През ХХ век българите прибавят към коледната обредност още един 

елемент, привнесен от Западна Европа - сияещата елха. Христос идва на 

земята, за да освети хората и тяхното царство. С идването си той донася 

частица от светостта на небесния мир - красивото, отрупано с плод Райско 

дърво. Затова елхата се отрупва с фигурки на ангелчета, Дядо Коледа, 

гирлянди, топчици, свещички, символизиращи Христовата същност 

(светлината, знанието, чистотата, истината).



Кой е написал песента "Тиха нощ, 

свята нощ"

Пастор Йозеф Мор от 
Оберндорф (Германия) през 

1818 съчинява коледно 
стихотворение, а неговият 

приятел Франц Грубер -
учител в близкия град 
Арнсдорф композира 

мелодията. Няколко часа след 
написването, песента 

прозвучава за първи път в 
църквата в Арнсдорф. Всички 

са възхитени от простичкия 
текст и красивата мелодия. 

Този християнски химн бързо 
се разпространява по целия 

свят и сега е най-популярната 
и изпълнявана коледна песен.


