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	 В	съботата	преди	сватбения	ден	в	родата		на	
булката	участва	в	извършването		на		най-важните	
части	от	ритуала			-	ходенето	на	баня	и	къносване.	
На	 баня	 булката	 отива	 	 с	 голяма	 група	 жени	 и	
с	 музика,	 празнично	 облечени.	 Преди	 това	 се	
обикаля	махалата	и	се	играе.	Песни	и	танци	има	и	
в	банята,	където	присъстват	представителки	и	на	
двата	рода,	които	оглеждат	булката.
	 Вечерта	 на	 същия	 ден	 отново	 се	 събират	
много	 жени	 в	 дома	 на	 булката	 и	 правят	 каната.	
Булката	 се	 къносва	 по	 дланите	 и	 пръстите	 на	
ръцете,	като	преди	самото	къносване	в	ръцете	се	
слагат	монети,	за	да	останат	отпечатъци.
	 Широко	 разпространено	 е	 вярването	 ,	
че	 колкото	 по-дълго	 се	 остави	 къната	 толкова	
по-дълго	 булката	 ще	 бъде	 обичана	 от	 съпруга	
си.	 След	 приключване	 на	 къносването	 се	 прави	
голямо	тържество	в	махалата.	Обикаля	се	с	песни,	
танци,	музика,	 а	 някъде	 се	 прави	 голяма	 клонка	
със	свещи	и	украси

Проектът	“Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109	се	осъществява	с	финансовата	подкрепа
по		Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013,

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

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

 Дейност 4	-	Участниците	в	клуб	”Всички	различни-	всички	равни”	
бяха	инициатори	на	дебат,	чиято	главна	тема	 	беше	 	толерантността	
между	етносите.	Поканени	за	 	 	участие	бяха	ученици	от	различните	
клубове	 на	 проекта.	 Получи	 се	 откровен	 разговор	 с	 много	 емоции		
и	 въпреки	 насочващите	 въпроси	 на	 преподавателите	 на	 моменти	
атмосферата	 ставаше	 взривоопасна.	 Този	 дебат	 само	 	 показа	 какви	
са	настроенията	по	темата	.	Той	не	може	да	даде	отговори	на	всички	
болезнени	въпроси,	защото	и	самите	участници	не	са		ги	още	открили.	
Но	 е	 факт,	 че	 сред	 участниците	 в	 проект	 „Разбирам	 и	 приемам”	 е	
налице	нагласата	за	разбиране	и		приемане	на		разнообразието,	факт	е,	
че	се		вярва	в	съществуването	му,	но			стереотипите	във	възпитанието	
са	пречките	по	пътя	на	пълното	разбиране.

 Дейност 5	 –	 Етножурналистите	 	 заснеха	 специално	 видео	 с	
въпроси,	 свързани	 с	 пътуването	 на	 част	 от	 членовете	 на	 клуба	 до	
Македония	 по	 друг	 проект.	 Идеята	 беше	 те	 да	 споделят	 	 как	 са	 се	
чувствали		на	непознато	място,	сред	непознати	хора,	когато	не	са	част	
от	мнозинството,	 а	 са	 	малцинство.	 	Видеото	 	можете	 да	 видите	 	 в	
блога	на	проекта.
 Дейност 6	 –	 Момичетата	 и	 момчетата	 от	 клуб	 „Заедно	 към	
бъдещето”	 подготвят	 специален	 кът	 в	 училището	 с	 колажи	и	 други	
материали	изработени		от	тях.

 Дейност 7 –	Ученици	от	клуб	„Действена	добродетел”,	клуб	„Кулинарно	пътешествие	из	света	на	етносите”	и	клуб	„Всички	
различни	–	всички	равни”	участваха	в	интересен	уоркшоп.	Всеки		избра	един	от	двата	цвята	–	жълт	или	сив,	без	да	подозира,	че	този	
избор	автоматично	го	поставя	в	отбора	на	оптимистите	или	в	отбора	на	песимистите.	След	това	изгледаха	встъплението	на	наградения	
от	Филмовата	академия	на	САЩ		анимационен		филм	„	Paperman”.	Постави	им	се	следната		творческа	задача	–	те	самите	да	станат	
сценаристи	на	филма	и	да	допишат	сюжета,	но	според	това	от	коя	група	са	–	оптимисти	или	песимисти.Жълтият	отбор	се	стремеше	
към	хепиенд,	а	сивите	бораваха	с	мрачните		думи.
	 Написването	 на	 историите	 беше	 	 много	 весело	 и	 забавно	 занимание.	 Емоциите	 на	 участниците	 –	 роми,	 българи,	 турци	 -	
разбираеми	за	всички.	

 Дейност 8	 –	Клуб	 „Действена	 добродетел”	 задаваха	 	 въпроси	 за	 любовта,	 приятелството	 и	 още	 нещо…	Госпожата	 умело	
насочваше	и	направляваше	посоката	на	разговорите.	От	чутото	отново	може	да	направим	извод	колко	еднакви	са	днешните	ученици	,	
а	при	разговорите		за		любовта	отдавна	всякакви	различия	са	изчезнали.

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.



Време.
	 Големият	годеж	се	прави	обикновено	в	неделя	или	в	празник,	но		винаги	се	спазва	да	е	на	нова	месечина	и	да	не	бъде	през	
високосна	година.	В	селищата	на	българи	с	мюсюлманско	вероизповедание,	годежът	се	извършва	в	повечето	случаи	на	Арфъ,	преди	
Малък	Байрям.
	 При	всички	случаи	големият	годеж	се	провежда	след	сериозна	подготовка	от	двете	страни,	в	която	могат	да	вземат	участие,	
наред	с	родителите	на	младите,	съседи,	познати	и	роднини.

Кичене на коч
	 Характерен	момент	преди	големия	годеж	в	ритуала	на		циганите	и	българите	мохамедани	е	киченето	на	коч.	Гърбът,	челото	и	
рогата	на	коча	се	шарят	от	зълвата	с	червена	боя,	на	челото	се	закача	китка,	а	на	рогата	се	набучват	две	ябълки.	На	врата	се	връзва	чан.	
Деверът	повежда	завързания	коч	към	момини	заедно		с	торба	ориз	и	пипер.По	пътя	се	опитват	да	откраднат	чана,	но	водачът	го	пази,	
накрая	го	взима	за	себе	си.	Когато	го	посреща	у	дома	си,	момата	връзва	на	рогата	на	овена	“зелена	вала”	–	прави	го	невеста,	и	дарява	
приносителя.	Овенът	се	коли	същата	вечер	и	се	приготвят	ястия	за	годежа.	Кожата	му	се	слага	в	чеиза	на	момата	и	се	пази	за	здраве	
на	децата.

	 При	някои	ромски	групи	съществува	подобен	обичай	–	клане	на	петел	като	курбан	за	момчето	в	къщата	и	поставянето	на	
капка	кръв	върху	челото	на	детето	за	здраве	.Този	обичай			се	свързва	с	празника	Банго	Васили,	където		клането	на	петел	се	свързва		с	
легендата	за	преследването	на	ромите	от	турците	и		спасяването	на	ромско	момче	след	като	майка	му	заклала	петел.	“Някога	турците	
вземали	кръвен	данък	от	всяко	семейство	и	отбелязвали	с	червен	знак	вратите	на	къщите,	от	които	вече	са	взели	дете.В	една	циганска	
къща	имало	само	една	рожба,	едно	момче,	и	за	да	го	спасят,	заклали	петел	и	намазали	с	кръвта	му	вратата,	а	турците	видели	знака	и	
отминали.	От	тогава	се	чества	Васильовден	с	петел,	а	на	децата	се	слага	точка	от	кръвта	на	челото”.
	 Празникът	Ихтимя	е	интересен	и	 защото	много	ясно	демонстрира	един	аспект	на	връзката	между	ромските	и	българските	
традиции	–	това,	че	понякога	ромите	съхраняват	обичаи,	които	околните	етноси	вече	са	загубили.
	 Очевидна	е	връзката	в	празнуването	на	българския	Петльовден	и	на	ромския	Ихтимя	–	отбелязват	се	на	един	и	същ	ден	(02.02.),	
легендите	са	почти	едни	и	същи	(има	разлика	само	в	етническата	принадлежност	на	жената,	заклала	петела	–	съответна	българка	или	
циганка),	почти	един	и	същ	е	и	празничният	ритуал.
	 Но	в	българска	етническа	среда	Петльовден	отдавна	не	се	празнува,	докато	при	ромите	той	се	отбелязва	спонтанно	и	днес.

	 Празникът	Сирни	Заговезни	се	чества	от	тези	роми,	които	са	източно	православни	християни.
	 Това	е	денят	за	прошка	на	младите	към	старите.	Младите	подаряват	на	възрастните	си	родители	месен	хляб,	баница,	вино	и	
печена	кокошка,	която	е	задължително	ястие.	Защото	кокошката	снася	яйца,	мъти	ги	и	дава	нов	живот.
	 С	идването	на	пролетта	се	заражда	нов	живот	за	ромите.	И	всички	млади	семейства	Бог	да	дари	с	челяд	и	младите	булки	да	са	
плодородни		като	дръвче	с	плодове.
	 На	Сирни	заговезни	прошка	си	вземат	по-млади	от	по-стари,	деца	от	родители,	младоженци	от	кумове	–	целуват	ръка	и	изричат:	
“Прощавай,	мамо,	тате.”	“Господ	да	прощава,	простен	да	си!”,	е	задължителният	отговор.
В	неделя	също	така	се	палят	ритуални	огньове	за	прогонване	на	злото,	чиито	пламъци	се	прескачат	за	здраве,	а	с	пепелта	от	огъня	
децата	“очернят”	лицата	на	по-възрастните	също	за	здраве.После	около	тях	се	играят	хора	и	се	пеят	песни.	Затова	празникът	е	познат	
и	като	Поклади.
	 Прието	е	да	се	извършва	и	обичаят	хамкане:	на	червен	конец	се	завързва	и	се	спуска	от	тавана	парче	бяла	халва	или	варено	
яйце.	Най-възрастният	мъж	завърта	конеца	в	кръг	и	всеки	член	от	семейството,	главно	децата,	се	опитва	да	хване	халвата	или	яйцето	
с	уста.	Който	успее,	ще	бъде	жив	и	здрав	през	цялата	година.
	 В	седмицата	преди	Сирни	заговезни	в	някои	селища	тръгват	кукерски	дружини.	Маскирани	мъже,	облечени	с	кожи	и	накичени	
със	звънци,	обикалят	по	домовете,	разиграват	комични	сценки	и	благославят	за	здраве	и	плодородие.
	 В	групата	обикновено	има	водач,	наричан	„хаджия”,	и	„кукерска	булка”	или	„баба”	–	мъж,	облечен	в	парцаливи	женски	дрехи	
и	с	парцалено	бебе	в	ръце.
	 Маските	трябва	да	прогонят	злите	духове,	които	бродят	между	хората,	карнавалът	символизира	победата	на	светлината	над	
мрака,	т.	е.	настъпването	на	пролетта	и	края	на	зимата.

	 Заговява	се	с	месо,	затова	празничната	трапеза	е	само	от	месни	ястия.	В	седмицата	след	„Месни	заговелки”	(Сирни	заговезни)	
се	яде	много	извара,	масло	и	яйца.	Това	е	и	последната	седмица,	в	която	младите	могат	да	се	събират	на	хорището,	да	пеят	и	играят	
хора.	До	Великден	(Пасха)	следват	хранителни	и	духовни	пости.
	 На	Месни	заговезни	се	приготвят	баница	с	мас	и	извара,	кокошка,	яде	се	свинско	месо.	През	цялата	седмица	до	Сирни	заговезни	
се	устройват	веселби	и	игри,	защото	след	това	те	са	строго	забранени.	В	храмовете	се	четат	откъси	от	Светото	писание,	които	говорят	
за	Страшния	съд.	Така	Църквата	припомня	за	трагичните	последици	от	греха	и	призовава	всички	към	служба	на	ближния	и	към	
добродетелност.
	 Денят	 се	нарича	още	Неделя	месопостна,	 защото	е	последният	ден	преди	постите,	 когато	се	 яде	месо.	Иска	се	прошка	от	
момъка,	за	да	получи	момата,	която	си	е	избрал.
	 През	седмицата	-	в	сряда,	петък	и	неделя	-	се	връзват	люлки	и	момците	и	момите	се	люлеят	за	здраве.	Също	така	през	цялата	
седмица	(или	само	на	Сирни	заговезни)	се	палят	огньове	и	пак	за	здраве	се	прескачат,	после	около	тях	се	играят	хора	и	се	пеят	песни.	
Затова	празникът	се	нарича	и	Поклади.

Дейност 3	–		Членовете	на	клуб	„Семейни	обичаи	и	обреди”	проведоха			анкета,	чиито		въпроси	са		свързани	с	брачните	ритуали,	
обичаи	при	раждането.		Те	заснеха		и		видео	клип		за	обичаите		Голям	годеж	и	Месни	заговезни.

Пържените яйца
	 Знаем,	 че	 в	 българската	 сватба	 пържените	 яйца	 се	 правят	 със	 захар	 от	 свекървата.	 При	 традиционната	 циганска	 сватба	 е	
обратното.	Пържените	яйца	се	правят	от	свекъра,	а	момата	трябва	да	ги	изяде.
	 Обяснението	 е,	 че	 при	 циганите	жената	 се	 разглежда	 като	 по-важен	фактор	 при	 продължаването	 	 на	 рода,	 което	може	 да	
обясним	с	многото	деца,	които	по	принцип	трябва	да	ражда.
	 Това	е	един	от	малкото	детайли,	когато	наблюдаваме	съществени	различия	между	традиционната	българска	и	съвременната	
циганска	сватба.

Менене нишан
	 На	годежа	се	извършва	обичаят	менене	нишан.	Нишанът	се	състои	от	подаръци	за		момата(	златни	и	сребърни	накити,	пари	
и	други).	Тези	подаръци	и	връчва	бащата	на	момчето,	на	когото	тя	целува	ръка	и	от	своя	страна	изпраща	на	момчето	кърпа,	китка,	
чорапи.

Голям годеж

Петльовден – връзка с другите празници
и народи…

Сирни Заговезни при ромите

Месни заговезни

Новини от клубовете
Дейност 3 – секция Семейни обичаи и обреди.Сватба.

Дейност 3 – секция Календарни празници

Джесика-Александра Туджарова – клуб Етноновини


