
Обреди и обичаи
от календарния цикъл



Декември
Коледа

Коледарски 
песни: 

изпълняват се от  
Радостина Йовкова - "Коледарска китка"



Януари
• Васильовден - 01.01. 

!

• Сурва (сурваки) - 01.01.  
!

• Ладуване -  
(пеене на пръстените) Ладуването е древен славянски обред.  

На него момите гадаят за кого ще се омъжат.  
Извършва се на Нова година, около Великден и  

на Димитровден.



Напяване на 
пръстените

ДВАМА СЕ МЛАДИ ЗАЛЮБИЛИ 
Том II: Обредни песни 
!

Два се млади залибиле, 
Ладо, Ладо, Ладо, Ладо, 
от къ са се залибиле 
те не са се събирале. 
Снощи вечер се събрале, 
снощи вечер на кладенец, 
па стояле, оратиле, 
кобилица лист пуснала, 
а ведрото гъбисало, 
дренов кривак дренки родил, 
конче крака заболеле, 
мома крака не заболват.

Ладуването е древен славянски обред.  
На него момите гадаят за кого ще се омъжат.  

Извършва се на Нова година, около Великден и  
на Димитровден.



Февруари
•Трифон Зарезан 

Първото зарязване на 
лозичките за годината. 
Това се прави с цел да има 
голяма и хубава реколта 
през годината. Оттам идва 
и името на Трифон 
Зарезан – Подрязан. 



Март
Баба Марта - закичват се хора и млади животни с мартеници. 

Има много песни, посветени на този празник. 
Традицията повелява мартеницата да остане закичена, докато пристигнат 

първите щъркели или цъфнат плодните дръвчета.



Април
Лазаруване  
(събота, една седмица преди Великден) 
Цветница  
(неделя, една седмица преди Великден) 
Великден  
(датата се мени) 
Ладуване  
(По Коледа, Великден и Димитровден)



Май
Гергьовден  
(6 май) 
Св. Константин и Елена  
(21 май - Нестинарство)

Нестинари



Юни 
Еньовден - Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-

голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце.



Допълнителна информация

Други обреди: 
!

Пеперуда 
Герман 
Маскарадни игри 
Димитровден 
Семейни обреди



БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПОЕЗИЯ И 
ПРОЗА В СЕДЕМ ТОМА 

!

ТОМ II: ОБРЕДНИ ПЕСНИ 
============================= 

!

Съставители: Радост Иванова, Тодор Ив. 
Живков

https://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/content.htm


“Българските обреди” - Радост Иванова, Тодор Ив. Живков

“Обредната система на всеки народ е съществена 
съставка на онези елементи от неговата култура, които в 

най-силна степен съхраняват етническото му 
самосъзнание и способствуват за неговото историческо 

развитие и самосъхранение. ”



Презентация от:


