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Гергьовден

На 6 май празнуваме Гергьовден - един от най-големите празници в 
народния календар, отбелязван в чест на Свети Георги Победоносец и 
като Ден на храбростта и Българската армия. И както се пее в една 
българска народна песен: "Хубав ден Великден, още по-хубав – 
Гергьовден..." Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй 
като бележи началото на пролетта. Той е свързан с пробуждането на 
природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с 
аромат на цветя, треви и билки. Това е причината празникът да се нарича 
още "Цветен Георги". 



Св. Георги
Свети Георги Победоносец се почита 
както от християни, така и от 
мюсюлмани. Той олицетворява 
идеалния войн, покровител на 
войската. Според народните поверия и 
легенди е славен юнак, драконоборец 
и змееборец, който спасява девойка от 
ламята от долната земя и именно този 
му образ е застъпен в иконографията - 
светецът пронизва ламя със своето 
копие, възседнал бял кон.



Св. Георги и Св. Димитър
Народните вярвания гласят, че Свети 
Георги и Свети Димитър са двама братя 
близнаци, между които е поделена 
годината. От Гергьовден до Димитровден 
е нейната лятна половина, а времето от 
Димитровден до Гергьовден бележи 
зимната й половина. Така Гергьовден 
предвещава настъпващото лято и 
поставя началото на новата стопанска 
година, поради което на празника се 
спазват много традиции и обичаи, 
свързани със земеделието, 
скотовъдството и здравето.



Традиции и обичаи
Наред с обичаите за здраве и плодородие, на Гергьовден се извършват и 
обреди за прогонване на злите сили, които могат да отнемат плодовитостта 
и млечността на животните. Навремето се е правила така наречената 
защитна магия, при която са използвани растения и храсти, покрити с тръни 
и бодли, жилещи и лютящи растения, както и такива със силна натрапчива 
миризма.



Традиции и обичаи
По стара българска традиция на 
Гергьовден във всеки дом се пече агне, а 
около празничната трапеза се събира 
цялото семейство. Задължително е на 
софрата да присъства и обредният хляб, 
но е хубаво да има още агнешка дроб 
сарма, млечни продукти, зелен лук, 
пресен чесън, варено жито, баница и 
вино. Освен това не трябва да се дават 
млечни продукти назаем.



Благодаря за отделеното 
време!


