
Пролетни празници 

Гергьовден



Гергьовден

Гергьовден в България 

се нарича денят, в който 

се чества Свети Георги 

Победоносец на 6 май. 

Обявен е за официален 

празник в Република 

България, както и за Ден 

на храбростта и 

Българската армия. 

Чества се и като 

Празникът на овчаря.



Ден на храбростта и 

Българската армия
Празникът се чества на 6 

май, но е официално 

учреден на 9 януари 

1880 г. от княз 

Александър I Батенберг. 

По-рано, на 1 януари е 

учреден и военният 

орден За храброст –

отличие, с което се 

удостояват извършилите 

подвизи на бойното 

поле.



Църковен празник

На този ден Българската 

православна църква 

чества деня на Свети 

Георги Победоносец –

мъченик за 

християнската вяра, 

загинал през 303 г. при 

управлението на 

римския император 

Диоклециан.



Имен ден

Гергьовден е петият най-

празнуван имен ден в 

България, след 

Цветница, Ивановден, 

Архангеловден и 

Стефановден. Той е 

имен ден на хората с 

имената Георги, Генчо, 

Гергана, Гинка, Ганка, 

Ганя, Ганчо, Георгия и 

производните им.



Българския народен календар
В българския народен 

календар Гергьовден е 

най-големият пролетен 

празник.

Празникът е календарно 

обвързан – празнува се на 

6 май и се чества във 

всички територии, 

населени с българи.

На този празник се 

извършват редица 

обредни практики и 

ритуали, целящи 

осигуряването на здраве 

за хората и плодородие 

на нивите и животните.



Росата и водата
В нощта срещу празника, 

преди да пропеят 

петлите, хората отиват 

на някоя ливада или 

поляна, където се 

търкалят в утринната 

роса, защото народното 

вярване твърди, че по 

това време на годината 

всичко е „повито с блага 

роса“, като по-рано 

търкалянето в росата се 

е правело на голо.

Освен „къпането“ в роса 

се практикува и 

обредното къпане в реки 

и извори.



Зеленината и обредите за 

плодородие
След къпането в росата, на 

връщане към домовете си 

хората берат свежи зелени 

растения, с които се 

окичват вратите и 

праговете на домовете, 

оборите и кошарите, 

слагат се на завивките на 

децата и на хомотите на 

добитъка, правят се венци 

и се слагат на главите на 

домашните животни.

Повсеместно е 

разпространен обичаят 

на Гергьовден да се 

правят люлки.



Зеленината и обредите за 

плодородие
Вярва се още, че както 

на Еньовден, така и рано 

сутринта на Гергьовден 

билките имат особена 

целебна сила и затова се 

берат и билки.

На този ден стопаните 

вземат първото червено 

яйце, боядисано на 

Велики четвъртък, 

обикалят с него нивата и 

го заравят в средата ѝ, 

като вярват, че по този 

магически начин ще 

стимулират 

раждаемостта ѝ.



Обреди около животните

Според народните 
представи Св. Георги 
освен покровител на 
земеделците, е и най-
могъщият покровител на 
стадата, затова голяма 
част от обредните 
практики и обичаите, 
изпълнявани на този 
ден, имат за цел да 
осигурят здравето и 
плодовитостта на живата 
стока.



Жертвеното агне
Повсеместно 

разпространен из цялата 

българска етнична 

територия е обичаят на 

Гергьовден да се коли 

агне.

Изборът на жертвеното 

животно е различен –

някъде това е първото 

родено агне през 

годината, другаде –

агнето на първата 

излязла от кошарата 

овца.

В миналото агнето 

обикновено се е колело 

в къщата при огнището, 

като се е гледало кръвта 

му да опръска стената.

Обикновено агнето се 

пече цяло, като след 

изпичането се носи в 

църква, за да се освети, 

или ако се пече на 

общоселската трапеза, 

свещеникът или 

стопанинът го 

прекадяват на място.



Празничната трапеза

Тя обикновено е общо 

селска. Прави се извън 

селището някъде на 

зеленина – обикновено 

при оброчище, параклис 

или манастир.

Край празничната 

трапеза отново се 

изпълняват обредни 

практики, свързани 

както с плодородието, 

така и с брачна 

насоченост.

На празничната трапеза  

цари веселие и се играят 

т. нар. „гергьовденски 

хора̀“.



Благодаря за вниманието!

От Деница Кавалджиева


