
Фолклорни традиции и обичаи



Лазаров 

ден

Лазаров ден или Лазарица българите 

празнуват в последната събота преди 

Страстната седмица. 













Песните им са магични, те  канят пролетта и 

плодородието, привличат добрите сили и прогонват 

зимната тъга.



Лазарско хоро “буенек”

 Лазарките са млади 
момичета, които сега се 
замомяват. Те са облечени 
в празнични носии, косите 
им са окичени с пищни 
венци. От този момент те 
вече се считат готови за 
женитба. Старите хора 
казват, че която мома не е 
лазарувала, не може да се 
омъжи. Затова и обредните 
песни, които лазарките 
пеят на този ден, славят 
най-вече любовта и 
младостта. Танците им са 
живи и буйни, оттам и 
названието на лазарското 
хоро - "буенек." 





Ритуалното обикаляне на къщи и градини има характер на 

вербална магия, целяща да осигури здраве и берекет. 



Стопаните даряват момичетата с  яйца, цветя, орехи и 

пари. Песните, които се изпълняват на този ден са с 

любовен характер.



Обичаят   “Кумичене”

 На следващия ден, участвалите в 
Лазаруването моми отиват на реката и 
пускат по течението изплетените от върбови 
клонки и цветя венчета. В това време 
момците пазят по-долу от момичетата в 
тихата вода да хващат венците. Девойката, 
чието венче  излезе най-напред по 
течението, става "кумица." Това е голяма 
чест. Тя повежда моминското хоро към 
своята къща.  



По водата се пускат венците, а момците чакат да 

видят на коя мома венеца ще стигне първи.



Цветница или Връбница



Празник   на

цветята и пролетта          

На този ден в църквата
се отслужва молитва и 
се благославят върбови
клонки. Те се раздават 
на вярващите и всеки ги 
отнася до дома си за 
здраве. Окичват с 
върбови клонки портите 
и се сплита венче от 
осветената в църквата 
върба. Върбовите 
клонки символизират 
палмовите — с които е 
бил посрещнат в 
Йерусалим Иисус 
Христос.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0


На този ден празнуват всички мъже, жени и деца с 

име на цвете или дърво.



Привечер на Връбница се играе за последен път лазарско 

хоро. Това е първото сключено хоро след великденските 

пости. 



В библейската символика цветята са знак за преходност, но и 

надежда за възкресение, за вечната пролет на Райската 

градина.


