
ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН 

ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН , 

ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И 

ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В 

ОБРЕДА.



• В българския народен календар 
Гергьовден е един от най-големите 

празници през годината и най-
големият пролетен празник. 

Празникът е календарно обвързан-
празнува се на 6 май и се чества 

във всички територии населени с 
българи. С него започва лятната 
половина на стопанската година,. 
Това разположение в празничния 

календар определя и 
изключително богатата му 

обредност, обхващаща всички 
области от стопанския и социален 

живот на хората. Гергьовден се 
празнува в чест на Св. Георги, 

традиционно схващан като 
повелител на пролетната влага и 

плодородието покровител на 
земеделците и най-вече на 

овчарите и стадата. 
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• На този празник се извършват редица обредни практики и 
ритуали, целящи осигуряването на здраве за хората и 

плодородие на нивите и животните.

• В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите, 
хората отиват на някоя ливада или поляна, където се
търкалят в утринната роса. Вярва се, че събраната по

Гергьовден роса има особена целебна сила.

• Освен „къпането“ в роса се практикува и обредното
къпане в реки и извори. 

• Повсеместно е вярването, че дъждът на Гергьовден е 
особено плодоносен - „Всяка капка носи жълтица“



• След къпането в росата, на връщане
към домовете си, хората берат свежи

зелени клонки с които се окичват
вратите и праговете на домовете, 

правят се венци и се слагат на главите
на домашните животни.

• Ергените кичат със зеленина
дворните врати на любимите си, а 

момите вият китки и венци и ги слагат
в косите си.

• Вярва се още, че този ден е особено
подходящ за магии за обиране на
плодородието от чуждите имоти. 

Стопаните вземат слама от трапезата
на Бъдни вечер и я разхвърлят из

имота или я палят на високи места из
землището на селището, за да не пада

гръм и да не вали градушка. 

• На съдовете, в които доят овцете, се
слага здравец, босилек и други зелени

билки или се забождат раззеленени
клони в средата на имота.



Повеместно разпространен из цялата 

българска етнична територия е 

обичаят на Гергьовден да се коли 

агне. На този ден всяка къща, 

независимо дали притежава или не 

овце, трябва да заколи агне, защото:

„... къща или задруга, дето не се 

заколи агне на този ден, считала се 

вън от вярата, вън от селото. ...“—

Димитър Маринов

• На Гергьовден рано
сутринта се извършва
ритуалното извеждане
на животните на първа

зелена паша, като
стадото се подкарва

със зелена пръчка. На
този ден се прави и 

първото обредно доене
на овцете. Овчарите
отварят вратата на

кошарата и която овца
излезе първа, 

украсяват главата ѝ с 
предварително

подготвен венец и я 
издояват.

Първите капки мляко се 
изливат на земята или 

върху яйце, което после се 
заравя в земята. Някъде 
овчарите гърмят с пушки 

край стадото, за да изгонят 
злите духове. Широко 

разпространен е обичаят 
на този ден овцете да се 
захранят с обреден хляб, 

приготвен от жените. 
Също така на Гергьовден 

става първото вкусване на 
мляко и млечни продукти 

през годината.



• Тя обикновено е 
общоселска. Прави 
се извън селището 

някъде на 
зеленина. След 

като се освети, на 
нея се носят 

опечените агнета, 
обредните 

хлябове, прясно 
издоеното мляко и 

подсиреното от 
него сирене, 

квасено мляко и 
други подобни. На 
този ден за първи 
път през годината 

се яде пресен 
чесън, който 

задължително 
присъства на 

трапезата.



• Еньовден е стар български 
празник, който се чества на 24 
юни всяка година. Празникът 

съвпада с лятното 
слънцестоене, затова и много 

от поверията и обичаите са 
свързани с пътя на небесното 

светило и култа към него. 

• Източните славяни 
отбелязват празника с 

традиционно нощно къпане в 
нощта преди Иван Купала. 
Също има задължително 
огън, който се прескача, а 

около него се танцува. 
Билките имат най-голяма сила 

именно в тази нощ.



• Според народа, на Еньовден започва 
далечното начало на зимата — казва се 
„Еньо си наметнал кожуха да върви за 

сняг“. Вярва се, че сутринта на 
празника, когато изгрява, Слънцето 
„трепти“, „играе“ и който види това, 

ще бъде здрав през годината. Точно по 
изгрев, всеки трябва да се обърне с 

лице към него и през рамо да 
наблюдава сянката си. Отразява ли се 
тя цяла, човекът ще бъде здрав през 
годината, а очертае ли се наполовина 

— ще боледува.

• Вярва се, че на сутринта на празника, 
щом изгрее слънцето, която мома 
първа го види - ще има пари и от 

здраве няма да се отърве.



• Според народната вяра от този ден
продължителността на деня започва да
намалява, а годината клони към зима. В

нощта срещу празника водата придобива
особена магическа сила.

• За лечение и гадаене, при залез слънце се
взима от чист сладък извор „мълчана

вода“. През нощта срещу празника не бива
да се пие вода, нито да се налива, а в 

самия ден не се пере, за да не се поболее
член на семейството. 



• На Еньовден се 
гадае за здраве, 

женитба и 
плодородие. 

• В някои райони за 
гадания се 

изпълнява обичая 
„Еньова буля“, в 
който участват 

момите, а гадаят за 
всички - моминските 
китки за женитба, на 

останалите — за 
здраве и 

плодородие. 

• Има и гадаене по 
сянката ако сянката 

ти е цяла ще си 
здрав цяла година, 
но ако не е цяла ще 

си болен.


