
Гергьовден - Ден на

храбростта и Българската

армия



1. Гергьовден

Гергьовден е най-големият пролетен празник на
българите наред с Великден. В традициите и на християни
и на мюсюлмани по нашите земи този ден бележи края на
зимата и началото на лятото, което продължава
до Димитровден. Според легендите свети Георги и 
свети Димитър са „братя близнаци“, и двамата са
изобразявани на коне – св. Георги на бял кон, а св. 
Димитър – на червен. Те символизират двата основни
сезона на годината – лято и зима. По тази причина
Гергьовден и Димитровден са двата основни празника, на
които в миналото се извършвали т.нар. тестирлици – т.е. 
изпити на младите майстори, с които били приемани в 
даден еснаф.

Честваният на 6 май светец е почитан
като покровител на земеделците, пастирите и стадата. 
Като воин, още от средновековието той е смятан и 
за закрилник на воините-християни и на християнските
армии.



2. Свети Георги

Свети Георги е живял в края на III и началото
на IV век. В превод името му – Георгиос –
означава „земеделец”. Роден е в 
малоазийската област Кападокия в семейство
на ревностни християни, при все че
християнството все още се изповядвало
нелегално в Римската империя. Георги се
отличавал с невероятни физически качества и 
постъпил на служба в римската армия. Едва
20 годишен започнал да се издига в 
йерархията – самият император Диоклетиан
го назначил за член на императорския съвет. 
Но когато владетелят издал декрет за
преследване на християните, Георги отказал
да се подчини и изобличил Диоклетиан като
заблуден езичник, който не познава
Истинския и Жив Бог. Младежът бил заставен
да се отрече от думите си и да се върне към
езическите традиции на Рим. Но той отказал. 
Подложили го на жестоки мъчения, които
продължили няколко дни. Георги ги понасял
със силна вяра в Бога и показал своето
духовно превъзходство над мъчителите си. 
Накрая императорът заповядал да го
обезглавят.



3. Ден на храбростта и 

Българската армия

Денят на храбростта започва да се чества в 
Българската армия още с нейното създаване.

Празникът се чества на 6 май, но е официално
учреден на 9 януари 1880 г. от княз Алекстандър
I Батенберг. По-рано, на 1 януари е учреден и 
военният орден За храброст – отличие, с което се
удостояват извършилите подвизи на бойното
поле.

През 1946 г. комунистическото управление
прекъсва традицията на празника, обявявайки го
само за „Ден на пастира“. Традицията е 
възстановена на 27 януари 1993 г. с 
постановление № 15 на Министерския съвет.

https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
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