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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”.

Ромският Гергьовден (Ерделез) 

Гергьовден е най-големият празник на ромите в България. Празнува се от всички ромски групи и за всички тях Гергьовден е 
основният празник, включително и за ромите-мюсюлмани. 

Празнуването на Гергьовден е свързано с вярването, че Свети Георги е спасител на ромите (както Свети Васил) и с легендата, 
че змеят на зъл цар започнал да изяжда ромите, но Св. Георги го убил .Освен това Ерделез се е празнувал и като начало на 
пролетта, на истински топлото време, поради тази причина целият ритуал изобилства с пролетна символика.

Празнуването на Гергьовден е различно не само при различните ромски групи, но също така варира при представителите на 
една и съща група, живеещи на различни места. Въпреки многото различия, могат да се открият и някои общи елементи:

Подготовка за празника: Най-важният елемент в подготовката е купуването на агне. Всеобщо поверие е, че агнето, предназначено 
за курбан трябва да пренощува в къщата, затова то се купува най-късно на 4 или 5 май. При някои групи празненствата започват от 
момента, в който агнето влезе в къщата. Тогава портите се окичват с разцъфнали клони - обикновено бук и върба, а на главата на агнето 
се поставя венец и свещичка, след което се прикажда “за здраве”. При други групи роми също е прието празничното украсяване на 
къщите с разцъфнали клони на 5 май, но поставянето на венец със свещичка и прикаждането се извършва сутринта на 6.05.
Сред много роми е прието на 5.06. вечерта за всеки член на семейството да се откъсва коприва и тя да се окача на керемидите. По това 
чия коприва ще повехне и чия не, се съди каква ще бъде годината за всеки - весела или тъжна. 
Не е трудно в това действие да се види ритуално очистване преди празника, пролетна символика и надежда за прогонване на болестите 
и за здраве през годината.

Ходене “за зелено”: Всички роми отиват  в гората, наклаждат огньове и се веселят през цялата нощ. На сутринта се прибират, като 
носят разцъфнали клони (“зелено”) за да украсят портите на къщите.
Ритуално клане на агнето:При повечето роми клането на агнето-курбан е изключително тържествено. Обичайно то се извършва 
рано сутринта на 6 май. 

Преди да бъде пренесено в жертва, агнето бива украсено. На главата му се поставя венец от гергевче, жито, здравец и пролетни цветя 
или от разцъфнали клонки . Целта е чрез украсата да се покаже богатството на настъпващата пролет и да се измоли плодородие и 
берекет. На венеца се слагат една или две свещички, които се запалват преди агнето да бъде заклано. След това се пристъпва към 
самото клане. Кръвта от агнето не се оставя да изтече на земята. Тя се събира и заедно с дреболиите и костите се изхвърля (на 7 май) 
в реката. Това се прави “за да му върви на човек през цялата година” и “за да не отиде кръвта на мръсно място”. Агнето не се разрязва 
на парчета. Пече се цяло на чеверме или на тава, като вътрешностите се зашиват и така също се изпичат. 

Гергьовденска трапеза: При някои роми се изработва специална софра за Гергьовден - задължително кръгла, направена така, че “да 
няма гвоздей в нея”. Причината за отсъствието на гвоздей е, че желязото ръждясва: “На тази софра се слага агнето, курбанът - не е 
хубаво в нея да има желязо или каквото и да е, щом то ръждясва.”
На средата на софрата се слага агнето, като се украсява богато. В устата му се поставя червено яйце (първото яйце от Великден), 
филия хляб, книжна пара (на възможно най-висока стойност) и златна пара. До агнето се поставя пресен чесън - той е против уроки 
и носи здраве. Задължително на масата се слага червено вино - “кръвта на Исуса. Виното е най-истинското, не е като ракиите, дето 
минават през казани.”

Как разбираш че си си влюбен?
Чувството е много специално, разбираш чак когато си влюбен.
Еми………… пеперудки в коремчето.
Ами…… това ти идва отвътре.. не може да се опише. Пеперудки в стомаха, някакси всичко ти се свива…… не знам, то си се усеща. Не може 
да се покаже по един или друг начин или да се изкаже.
Значи първо забравям да ям, защото мисля постоянно за този човек, второ, като го видя ми се преобръща стомахът.

Бързо ли се влюбваш?
Ами…….. не.
Да.
Не.
Абсурд.

Как разбираш, че едно момиче те харесва?
По начина на държане, как се държи с мен и погледът, то си личи.
Ми, как? -  като ми го показва.
Ами, като ми го показва по един или друг начин, той прави една, две стъпки.
По държанието му.
Показва ми го.

Според теб възможно ли е любов от пръв поглед?
Според мен не е възможно любов от пръв поглед, защото трябва да се опознаят двама души, за да се обичат.
Да.
Да. 
Не, може харесване, но не и любов.
Не, защото това е само привличане.

Какви качества трябва да притежава другият, за да го обичаш?
Ами, качества  - нали, да ме обича, да има уважение към мен, да ме уважава, да ме обича и най-вече да се разбираме.
Еми, да е откровен, да не е високомерен, да е добър, да се държи добре с мен.
ДА НЕ Е ДОСАДЕН първото, което е …значи…ами да е добър, да е мил с мен, с кой КАК ИСКА ДА СЕ ДЪРЖИ, обаче с мен да е различен. 
Значи да е добър човек…….първо….второ, да знае как да се държи с хората около него, да се държи добре с мен, да е забавен………да е хубав 
и да има хубав глас.

Може ли в началото да не харесваш някого, но после това да се промени и да се влюбиш?
Да.
Да, може, в  общи линии става така.
Да.
Ами, да, възможно е.
Да.

Какво би те накарало да се обвържеш с някого?
Да изпитвам....... в смисъл да го обичам
Ами........ ако разбера нали, че някое момиче ме харесва и аз изпитвам същите чувства към нея бих се обвързал.
Ами, стига да го обичам, всичко е възможно.
Амииии, чувствата ми към него нищо друго.

Не се ли обвързвате само заради това да не разберат другите?
Понякога да.
Еми.... не.
Не, мен не ме интересува  какво мислят хората.
Не, защото хорското мнение не ме интересува.

С кого споделяте любовните си тайни и желания?
С никого.
Еми с..... най-близките ми приятели.
С приятелите ми.
Еми... с най-добрата ми приятелка, с някой когото обичам.
С най-добрата ми приятелка.

Съобразявате ли се с мнението на приятелите ви за връзките ви?
Еми, да, съобразявам се с тях.
Не, това си е лично мой проблем какво правя и какво не и не би трябвало да ги е грижа,а ако най-добрата ми приятелка е с мен, то тя  ме подкрепя 
в това, в  което вярвам.
Само на тези, които са ми най-добрите приятели, на другите не ме интересува.

Защо, въпреки че разбираме какво не е правилно, правим точно обратното в любовта?
Еми, защото когато един човек обича някого, той не мисли за това кое е правилно или не е правилно, той е готов на всичко.
Щото, нали забраненото е по-сладко.
Еми зависи, не е всеки път така, значи не трябва да се прави и ти ще го направиш, зависи от постъпките и какво си тръгнал да предприемеш
Защото понякога така се случва, че правиш грешки, все пак си човек

Защо момичетата харесват лоши момчета ?
Защото те предизвикват в тях някакво привличане с поведението си 
Аз не харесвам лоши момчета.
Аз не съм такъв човек, харесвам това с мен да е нормален, с другите да е такъв какъвто ще.
Защото трябва да се държи като мъж, а не да бъде женчо.

Какво би те накарало да се разделиш със него ?
Изневярата…
Значи, той като ми изневери, аз ще го считам за грешка, защото ако обичаш един човек, не би допуснал той да си тръгне от теб, ще се 
разделите за определено време, но после нещо пак ви сближава.
Ако наистина обичам този човек, не бих се разделила с него, но ако не го обичам за най-малкото мога да се разделя с него.

Заслужава ли някой втори шанс ? 
Да, ние сме хора, кой човек не прави грешки, но трети шанс не заслужава, ако е за една и съща грешка, абсурд.

Защо връзките продължават толкова кратко време ? 
Зависи, при мен не продължава кратко време…
Защото не си намерил правилния човек..
Защото не се разбират добре и се получават дразги между тях и се карат…
Защото се лъжат постоянно.

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.



“Разбирам и    
   приемам”

Преди да започне обядът, трапезата се прикажда. След това най-старите - главата на семейството и жена му (при някои - брат му), 
вземат обредния хляб (т.нар. кулак), леко го разрязват под формата на кръст и в четирите дупки по краищата сипват червено вино, 
като наричат: “Отца, Сина, Светаго Духа, Амин!”. И чупят кулака на две, всеки целува двете парчета, после го чупят още на две и 
пак целуват парчетата на хляба. След това главата на семейството взема една свещичка, казва молитва и гаси свещта в бутилката с 
вино, като три пъти я поставя в отвора на шишето и едва на четвъртия път я гаси.Всичко това се изпълнява три пъти. Така трапезата 
се смята за осветена и обядът може да започне.

Къпане и връзване на люлки: Обичайно Гергьовден е свързан с много веселие и добро настроение, изразявано по най-различни 
начини. При почти всички ромски групи е прието на този ден младежите да се изкъпват в реката, за да покажат, че топлото време 
наистина е дошло и водата не е студена. Също така е прието младежите да връзват люлки за момичетата и докато ги люлеят да ги 
разпитват за бъдещия им брак и т.н.

“Пеене на пръстените”: Сред всички ромски групи е разпространен обичаят “пеене на пръстените” по Гергьовден. Същността му 
се изразява в предсказване (полусериозно, полушеговито) на бъдещия брак на младите момичета. Обичаят по принцип се изпълнява 
на 5.05. вечерта и 6.05. сутринта.

Вечерта преди Гергьовден неомъжените момичета се събират и в кофа вода пускат по един пръстен или друг знак (гривна, колие). 
След това във водата се слага здравец и се оставя да пренощува под роза. При музикантите събирането на пръстените става особено 
тържествено - с музика. Призори на Гергьовден, преди изгрев, момичетата се събират отново при кофата. Тази, която пее най-добре, 
покрива лицето си с було, за да не може да вижда и запява различни песни, редувайки весели и тъжни. Докато пее, тя вади пръстен 
от кофата. Смята се, че ако извади пръстена, пеейки весела песен, бракът на момичето ще е щастлив и обратно.
При празнуването на Гергьовден в най-пълна степен може да се види сходството в празничния ритуал на българи и роми.Празничното 
украсяване на къщата, изработването на венец със свещички за агнето, събирането на кръвта му и изхвърлянето и в течаща вода, 
връзването на люлки, гергьовденското къпане на момците, “пеенето на пръстените” и почти всички други елементи, които описахме 
в ромската традиция се срещат или по-точно са се срещали в българската, от където по всяка вероятност са били заимствани

Учениците от Дейност 3  секция „Семейни обичаи и обреди. Обичаи при раждане” проведоха  среща с медицинска 
сестра - акушер от Сандански. Диалогът беше полезен и нтересен, защото младите хора получиха отговори на много въпроси за 
тяхното здраве и бъдеще, които често остават незададени поради страх или свян.

Учениците от  Дейност 3  секция „Календарни празници” участваха  в Международния ден на ромите – 8-и април в 
община Струмяни - организиран под формата на спектакъл от песни, танци, скечове и традиционни ритуали. Празникът започна с 
химна на България и завърши с „Джелем, джелем” В претъпкания читалищен салон в село Микрево ромите демонстрираха  различни 
таланти и бяха аплодирани горещо от своята публика. Група млади роми пресъздадоха ритуалите „сватосване” и „къносване” – част 
от  ромската сватба. Активно участие в празненството  взеха и ученици от нашия проект „Разбирам и приемам”,  като влязоха в ролята 
на  водещи  и артисти при редставянето на традиционните обичаи.

Дейност 5 – Етноновини
Ние обичаме да експериментираме, затова повторихме  въпросите за любовта по проект Успех  и по време на занятията ни в секцията 
по нашия проект -  „Разбирам и приемам”. Можете да сравните отговорите, като изгледате клипчетата в сайта на проекта, и ще 
забележите, че когато темата е  любов отговорите са сериозни, а мненията  строго индивидуални и те  нямат нищо общо с етническа 
принадлежност, а зависят от възраст, преживявания и опит. 

Новини

Дейност 6  Клуб „Кулинарно  пътешествие в света на етносите” 
покани гост-готвач, който ги запозна с тайните на арабската кухня.  

Дейност 7 “Заедно към 
бъдещето”. На 30 април в стола 
на училището участниците от 
секция „Млади таланти” проведоха  
поредната  си публична  изява 
.Пред своите гости те представиха  
две драматизации - от арменски 
и български автор, музикално 
изпълнение на испанска песен и  два 
ориенталски танца.

Кътовете пред  зала Юбилейна и пред кабинета по химия със снимки 
от активностите на проекта  вече са факт.
Запознайте се с  част от колажите, които  показват  изработката на 
кукли и втората представителна изява на Дейност 7.

            Любовта 
                На въпросите отговарят – Самира, Анастаси , Петя , Ивелина, Александра

Какво е любовта?
Любовта е чувство, което не може да се обясни с прости думи.
Любовта не може да се опише с думи, дори и учените хора не могат да я  обяснят.
Любовта е прекрасно чувство, което не може да се опише.
Любовта е чувство, което сближава хората.

Защо трябва да има влюбени хора?
Ако няма хора, които да се обичат и да са влюбени, то няма да съществуваме и ние.
За да съществува светът.
Трябва да има влюбени хора, защото светът става по-красив. И приятелите са достатъчни, но само за определени неща.
Любовта показва красотата в хората.
Защото всеки човек има определени желания.

Може ли момчетата и момичетата да бъдат само приятели?
Според мен не могат да бъдат само приятели , защото винаги става така, че или единият обича другия или обратно.
Да. Ами, да аз съм жив пример - 10 години приятелство.
 


