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Празници на различните етноси

Журналистите от Етноновини зададоха едни и същи въпроси на наши съученици, които са от различни 
етноси

Кои са най-почитаните мюсюлмански празници ? 
 - Курбан байрам, рамазан байрам и шекер байрам.
Как  и  къде празнувате вашите празници ?
 - Семейно,по принцип всички членове на семейството се  събират заедно,за да отпразнуват.Има различни обичаи при всеки от 
тях,но главно се търси прошка от възрастните.
Кои хора  се събират на вашите празници ?
 - Близки роднини,понякога и семейни приятели.  
Какви ястия има на трапезата ви ?
 - Зависи от празника. На Шекер байрам-сладкиши, на Курбан байрам-овнешко месо,на Рамазан байрама се  започва големият пост.
Различават ли се вашите празници от християнските ?
 - Има някои разлики.Пример - по време на постенето човек трябва да се е нахранил преди изгрева на слънцето, разрешено 
е хапването само след залез .През останалото време не се пие вода и  не се поема никаква храна.(Не трябва да се гълта дори 
слюнката).
Били ли сте на различни от вашите празници?
 - Да, присъствала съм на Коледа,Великден.

Берна Мюрен Рюстем , Клуб Етноновини.

Кои са най-големите ромски празници ? 
 - Василица, Нова година, Сирница, Георгьовден
Как  и  къде празнувате вашите празници ?
 - Зависи какъв празник е. При повечето се излиза извън дома и се празнува сред много хора. Правят се големи сцени , кани се жива 
музика.
Кои хора  се събират на вашите празници ?
 - Примерно на Георгьовден се събират всички хора от махалата, а Коледа се празнува със семейството.
Какви ястия има на трапезата ви ?
 - Зависи от празника -  на Георьовден ястия с месо, различни баници. На Коледа ястията са нечетен брой.
 Различават ли се вашите празници от празниците на другите български етноси? 
 - Нашите празници - ромските - са по-весели .
Били ли сте на различни от вашите празници?
 - Да, и на турски, и на български.

Бонка Илиева, Клуб Етноновини– записала отговорите на участниците в секция Традиционни  календарни празници

 Клуб “Традиционна циганска култура” Секция 
„Календарни празници” създадоха видеопрезентация и 
събраха материали за празника на ромите Банго Васил.

 Секция  „Семейни обичаи и обреди. Обичаи при 
раждане” направиха заснемане по домовете с въпроси, 
свързани с ритуалите. Освен това беше пусната Анкета с 
въпроси и от тях ще се анализира как се променят нагласите 
при младите и отношението им към раждането, имената и 
суеверията.

 Клуб „Кулинарно  пътешествие в света на 
етносите” вече реализираха няколко рецепти като питка с 
късметчета, реване и сарми със зеле.
 Клуб «Етноновини» активно помага на 
останалите клубове при заснемането и обработката на видеото. Също така се грижи за събиране на новини от 
клубовете за бюлетина и качването им в блога на проекта.

 Много често, особено в условията на големите градски 
махали и квартали, се наблюдава т. нар. “кражба на булката”. 
Нещо повече, “кражбата”, вероятно е възникнала в новите 
условия на градските махали като форма на избягване на 
груповата затвореност  или да не се плаща откуп, фактически 
се е превърнала в обичайна форма и всъщност на практика 
тя е симулативна инсценировка. Обстоятелството, че 
момичето е крадено, не означава, че бракът се сключва 
против нейното съгласие, въпреки  че несъгласието трябва 
да бъде изразено, за да е “кражба”, а не “приставане”, което 
е много по-рядък случай. Същността на “кражбата” може 
да бъде обобщена с думите - “аз ще си викам, но ти си ме 
влачи!”

Кражба на булката

Новини от клубовете …

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на ЕСФ. ЗПГ «Климент 
Тимирязев» град Сандански носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 
на ЕС или МОМН.

Проектът “Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109 се осъществява с финансовата подкрепа
по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС,
Схема BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.



Кои са най-големите християнски  празници ? 
-Най- големите празници за мен са Васильовден,  Йордановден, Ивановден, Гергьовден, Великден,  Димитровден и Коледа.
Как  и  къде празнувате вашите празници ?
-Празнувам празниците вкъщи със семейството си.
Кои хора  се събират на вашите празници ?
-На нашите празници предимно се събираме родителите ми  и близките ни роднини.
Какви ястия има на трапезата ви ?
-Зависи какъв е празникът, спрямо него има и определени ястия.
Различават ли се вашите празници от празниците на другите български етноси ? 
- Мисля, че някой се различават, други- не.
Били ли сте на различни от вашите празници?
-Не, все още не съм присъствала на други празници, но искам някой ден това да стане и да видя как и другите етноси честват  
своите и какви ритуали имат.

Джесика-Александра Туджарова, Клуб Етноновини.

 Майката готви птица /обикновено гъска/ с ориз или с кисело зеле. Докато я приготвя, мълчи. Във всяка къща се точат баници, 
баклави, младите жени чистят къщата и лъскат съдовете, всичко трябва да блести от чистота. Правят и сарми. Когато всичко е 
готово, слагат трапезата на пода в средата на стаята, и нареждат 
хляба и гозбите. Запалват свещи, по-младите целуват ръка на по-
възрастните и искат прошка. Стопанинът разчупва питката, наречена 
„Вечерница”, в която има златна пара, пазена и предавана от баща 
на първородния син. Чак тогава сядат около трапезата. Тази вечер 
(13.01.) циганите посрещат своята Нова година. Това е празник, и 
както повечето техни пиршества, той продължава по 3 дни. Първият 
ден е Бъдни вечер (е, за някои може и да е странно, че Бъдни вечер 
е в навечерието на Нова година, но всъщност по-важното в случая 
е да се празнува). На масата има задължителни ястия  като сарми, 
мекици и баница с късмети.
 Месят се три питки – за бог, за къща та и една за Банго Васил. 
Важно е този, който приготвя ястията да мълчи през цялото време, 
за да не сполети зло семейството през новата година.

 Домът се заключва до настъпването на празника (14 януари), 
за да не избяга късмета. Ако се посрещат гости, те трябва да дойдат 
след полунощ. Вторият ден се нарича Василица. Важно е кой ще 
влезе първи на този ден, защото по него се гадае каква ще бъде 
настъпилата година. Децата обикалят къщите и сурвакат за здраве.

 Третият ден е Банго Васил. Традицията на този ден е да се заколи петел. Не при всички семейства се празнува точно в този ред, 
но всички етапи от празника присъстват, било то в един ден или разпределени в трите.

Има много легенди за произхода на празника. Според една от тях Свети Василий спасил ромите от удавяне във водите на бурно море, 
като има пратил ято гъски, на чиито гърбове те се качили и стигнали до брега. Друга легенда разказва, че Банго Василий е бил куц 
овчар, който помогнал на свой събрат в беда.

 Всички се оплаквали от циганите и Господ заповядал на светиите да ги изтребят. На св. Василий и св. Георги им дожаляло и 
скрили по едно циганче, единият - момче, другият - момиче.
Минало време, дошъл празник. Седнали да празнуват, но нямало никаква веселба. Тогава двамата светци довели децата, които спасили. 
Циганчетата започнали да пеят и да танцуват, и настанала веселба. Разбрали, че и без тях не бива. Така циганският род бил спасен. 
 Веднъж циганите огладнели и за да се заситят, започнали да берат и да ядат къпини. Целите се нацапали с тях и тогава ги видял 
дявола. Уплашил се, че станали по-дяволи от него, и решил да ги изтреби. Подмамил ги да минат по един мост и като тръгнали по 
него, моста започнал да се руши, а те да падат във водата и да се давят. Тогава на помощ им се явил Банго Васил (Куцият Васил) и 
започнал да гони дявола, защото имал заръка от Бога да пази циганите. Дяволът се скрил, а Банго Васил започнал да се моли на Бог и 
мостът взел да се затваря. Циганите успели да преминат и така   били спасени.
 Имало един цар, който искал да убие ромите. Един човек го завел в една градина, където имало много цветя и Банго Василий 
попитал този човек дали му харесва , а той казал, че те не му харесват, защото цветята в градината били всички еднотипни и 
едноцветни. Преместили се в друга градина, където цветята в градината били от всички видове цветя и всички цветове. Тогава Банго 
Васил попитал отново човека дали тази пъстра градина му харесва, той отговорил с да, но това му личало дори по усмихнатото лице.  
Тогава царят, които бил свидетел на случващото се, решил да не убива циганите. Този ден станал празник за ромите и се чества на 14 
януари.

 При първото посещение в дома на момичето трябва да 
се разбере дали то е подходящо и отговаря ли на идеала за 
съпруга, а също дали неговите родители са склонни да го 
омъжат за момчето.
 Вечер, с изключение на вторник и събота, които в 
циганските представи са лоши дни, близки роднини на 
момчето( баща, чичо, вуйчо или женен брат) идват в дома 
на девойката.  Те оглеждат как е подредена и почистена 
къщата, как са посрещнати,  дали момата е къщовница.
 Прието е разговорът да не започне направо. Също така 
е прието родителите на  момичето да не се съгласяват 
веднага,  а да връщат стройниците няколко пъти, но чрез 
отговорите си давали да се разбере дали са благосклонни 
или не. Така, ако са благосклонни, казват: “трябва да питаме 

момата, да се почудим, пак ще дойдете”; ако са категорични с отказа си, казват, че нямат мома за женене, че тя е още малка и няма чеиз. 
Когато накрая се получи утвърдителен и положителен отговор, договорката се скрепява с пиенето на блага ракия, символ на радост, 
плодородие, задружност.

Честването на празника Банго Васил

Легенди за Банго Васил

Първо посещение в дома
на момичето

Купуване на булката
 Купуването на булката е средство за гарантиране 
стабилността на брака и обвързване на момичето със 
семейството, в което отива, а в крайна сметка и за 
осигуряване едногамността и стабилността на групата –един 
древен механизъм, чиито корени са в индийската прародина. 
Въпреки че тези бракове се уговарят от родителите на 
младите, те много рядко се сключват без тяхното съгласие. 
Ние(виж видео в блога на проекта) сме показали купуването 
на булката, но трябва да се подчертае, че това не е обикновена 
покупко- продажба. Целта на действието е да се покаже, че 
момчето е готово да издържа семейство, да се грижи добре 
за него, да се интегрира пълноценно в социалната общност.


