
Празници и обреди 

 

Калуш 

 

 
Калуш е русалийски празник за здраве на хората и берекет на овцете. Основната му 

функция е лекуването на разболели се деца, жени и мъже само през Русалската 
седмица. Обредът се изпълнява от мъжка дружина с нечетно число участници, назовани 
калушари, начело с вата. Играе се на площада и при повикване по домовете за лекуване 

на болни. Подвикванията „Айде на Калуш!" от калушарската дружина, призовават 
болни и здрави на хорището и по време на обреда, с настъпление да прогонят  Калуш - 

злия дух. 
  „Калуш" е селски празник на здраведаряването. 

 

 
Подвикванията с изказаните думи: „Айде на калуш!", необикновената игра на 

калушарите, калушарската мелодия, която е в синхрон с дрънченето на звънчетата, 
пръскането и сръбването на вода, разтриването, подхвърлянето, лекото газене с крака 

на болния, веенето на знамето, билките... вкупом влияе благотворно върху 
психическата нагласа на болния, действат благотворно върху вярата за здраве. Болният 

е уверен, че ще оздравее.  
  Обрядът е запазен и сега в село Златия. Провежда се през Русалската седмица, която 

започва в петък преди Свети Дух и продължава до петък следващата седмица 



 
 

Сирни Заговезни  

 
Сирни Заговезни се празнува 40 дни преди Великден. Това е седмата неделя преди 

Възкресение и след нея започва дългият великденски пост.  
Сирни Заговезни е един изключително интересен и изпълнен с много символика 

празник. В него се преплитат християнството и езичеството. Важни са пречистващата 
сила на огъня и силата на прошката. 

Най-важната традиция на Сирни Заговезни е прошката - взаимното опрощаване на 
извършени волни и неволни прегрешения, което става преди празничната вечеря. На 

този ден прошка си взимат млади от стари, децата от родителите, младоженци от 
кумове- целувайки ръка се изричат: "Прощавай, мале, тате...". "Господ да прощава, 

простен да си!"- е задължителният отговор. Веселието вечерта е най-голямо по време 
на т. нар. хамкане на халва, парче сирене или сварено яйце. Сирни Заговезни е нещо 
повече от църковен празник за християните. С него се обозначава границата между 

зимата и пролетта. 
Чипровчани се събрат по традиция в центъра на града, за да отбележат заедно 

празника Покладе, , за да се повеселят, да поиграят хоро и да въртят олалие. Олалията 
е лескова пръчка с височина един човешки бой. В единия й край е закрепена слама. 

Своеобразната факла се пали от големия огън, а после се върти над главата. Момците 
така измолват за здраве, а момите- да се въртят момците край тях, възрастните - да не 

ги боли глава. 

 



 
 

КУКУВИЦА 

 
Кукувицата в българския фолклор е символ на пролетта. Обичаят „ Кукувица” или 

Куков ден в с. Охрид (област Монтана), се прави вечерта - срещу християнския празник 
Благовещение. Това е първият общ за селото пролетен празник. По мястото си в 

календара Благовец стои най-близко до пролетното равноденствие, затова  българите го 
свързват с пролетта. Вярва се, че на този ден долита кукувицата, за да извести, че 

зимата си е отишла и настъпва лятото.  Празникът е свързан с пожеланието за спорна 
стопанска година, почват се земеделските дейности, засажда се бостан. 

Според поверието, всичко, което се върши на Благовец, ще бъде леко и спорно, ще бъде 
благо. Този празник е свързан и с ритуал за пречистване чрез огън.  Хората почистват 

дворовете си и изнасят леснозапалим боклук на мегдана. По тъмно излизат жени, 
невести и девойки. Те пеят седенкярски песни, с което се прощават с преденките и 
седенките през дългите зимни нощи. Такава песен в с. Охрид е „ Снощи седехме, 

седенкювахме”. До събирането на хората, децата играят различни игри - обикновено 
„Кутанкя”(криеница), „ Кой гони” и др . Когато всички се съберат, една от жените пали 

огъня  (палалията) и произнася думи за здраве и плодородие. Запява се песента 
„Закукала кукувица”. Така символично се изгаря всичко лошо. След това млади и стари 

прескачат огъня, за да изгорят болестите, бълхите, нечистотиите; да се пречистят от 
всичко лошо и да са готови за полската работа. 

             По същото време възрастна жена донася ритуален хляб, който нарича, разчупва 
на парчета и раздава. Раздаването не е произволно, а според преобладаващият поминък 
в отделните семейства: на скотовъдците – частта с кошарата, на пчеларите – парчето с 

пчелите и т.н. Ритуалния хляб е разделен на четири части от кръст. В центъра на кръста 
е кукувицата. Първата четвърт е на „орачо, жътваро и копачо”, втората на „пчеларо”, 
третата на „овчаро” и четвъртата на „лозаро”. Кукувицата се дава на този, който пали 
огъня. След раздаването на хляба, хората си тръгват като си вземат по една главничка 
за да опушат дворовете си, оборите, хамбарите и домовете си и да премахнат всичко 

лошо в тях. Задължително остават няколко жени, които загасят огъня. 
  

Ритуални думи при запалване на огъня: 
 



„Добре ни дошла, кукувица, 
донела пъпка от граница! 
Обгори ни, пръпърли ни! 

Сичко ниело от назе отмаани! 
Летоска слънцето да ни пръли 

и да не ни препърли, 
а есента с берекет да ни отрупа, 

  
та ча амбарете да затрупа! 

Купните да са високи като Пъстрина, 
житото да тече като Ботунята! 

 

Оброци 
ДЕЙСТВАЩИ ОБРОЦИ В ЧИПРОВЦИ 

 
Според старите вярвания по нашите земи, припознаването на семейния Светец и 
неговото почитане е израз на родова принадлежност. А Оброкът е свято място, 

отбелязвано най-често с каменни кръстове, или с кръстове, издълбани в масивни 
каменни късове. Оброците били посветени на християнски светци. Смятало се, че те са 
символ на Светеца-Пазител на земята, която принадлежи на отделен род, на група от 

свързани родове, или на едно населено място. Най-старите оброчни кръстове в 
България се намират в Северозапада. 

Днес в Чипровското землище те са общо 36, в това число в Чипровския манастир и в 
Гушовския манастир. 

 
Йордановден / Водице/, Богоявление – 6 януари  На мястото има оброчен камък. До 

1959 г. е стоял големият бряст – вековно дърво.На този ден след църковната служба 
тръгва процесия с хорутвите да се мият, както и иконите. На оброка се прави курбан. В 

реката се кръщавали деца, като последно кръстени тук били родените през 1954 г. 
Оброк ”Спасовден” /Възнесение Господне/  Прави се оброк в двора на църквата, 

която носи това име, а оброчният кръст липсва. 
Оброк „Св. Георги”, Джурджовден, Гергьовден – 6 май  Оброкът се намира в Трап 

махала. Характерно за този оброк е, че агнето задължително трябва да е първото 
обягнило се и да бъде бяло. 

Оброк „Св. Троица” /петдесетница/ Намира се в Пазар махала на ъгъла на две улици. 
В миналото имало пожар, а един дядо се молел: „Света троице, ако ми спасиш ижуту, 

че ти коям ягненце”. Само неговата къща е оцеляла при пожара и той изпълнил 
обещанието си. 

Оброк ”Св. Николай” летни – 9 май Прави се в разрушената абсида на някогашната 
църква. Обслужва се от фамилии от Горни край.  

Оброк ”Св. Илия” Илинден – 20 юли Някога е бил извън града. Сега е в началото на 
новия квартал. Празнуван е против градушка по нивите. Бил е еснафски празник на 

кожари, кожухари от табашката махала. 
Оброк „Петровден”1871 Този оброк е преместен съобразно уличната регулация. 

Намира се в Горни край, близо до някогашната  Сребрил махала. На него много ясно се 
чете надпис кой е почитаният светец. 

Оброк „Преображение Господне” Намира се в Кюрк махала. От оброка се вижда цяло 



Чипровци.Единственият оброк, на който се дава безкръвна жертва. Вари се постно – 
боб и риба. 

Оброк „ Богородица” 15 август  Намира се в Парцан махала. Прави се за здраве и 
живот. Носят се от първите плодове. 

Оброк „ Св Архангел Михаил Летни /Гушовски манастир/ Това е най-многолюдния 
курбан. Прави се със 17 котли, за здраве след премеждие, сън или болест.  

Оброк „ Св. Йоан Рилски”  / 19 октомври/– Чипр. манастир Този оброк е 
манастирски. 

Оброк „ Св Димитър” 26 октомври Намира се в Парцан махала. Само на този оброк 
се черпи с ракия. 

 

 


