
ДЕН НА ХРАБРОСТТА И

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
От Денислава Димитрова



6 М А Й

 Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества 

Свети Георги Победоносец на 6 май. Обявен е за официален 

празник в Република България, както и за Ден на храбростта и 

Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.



 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 Александър 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.

 На този ден Българската православна църква чества
деня на Свети Георги Победоносец – мъченик
за християнската вяра, загинал през 303 г. при 
управлението на римския император Диоклециан.



 В българския народен календар Гергьовден е един от 

най-големите празници през годината и най-

големият пролетен празник. Познат е с 

имената Гергьо̀вден, Гѐргевден, Гю̀рговден, Гѐрги, 

Джу̀рджевдан. Празникът е календарно обвързан –

празнува се на 6 май и се чества във всички 

територии, населени с българи. С него започва 

лятната половина на стопанската година, 

завършваща на Димитровден. Това разположение в 

празничния календар определя и изключително 

богатата му обредност, обхващаща всички области 

от стопанския и социален живот на хората. Св. 

Георги традиционно е схващан като повелител на 

пролетната влага и плодородието (отключва 

изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и 

наглежда полята и посевите), покровител на 

земеделците и най-вече на овчарите и стадата. 



 В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите, хората отиват
на някоя ливада или поляна, където се търкалят в утринната роса, 
защото народното вярване твърди, че по това време на годината
всичко е „повито с блага роса“, като по-рано търкалянето в росата
се е правело на голо. Някъде само ходят боси по росата или си мият
лицето и ръцете с нея, другаде и пият роса. Къпането в росата се 
прави от хората, за да са здрави и да не ги боли кръст през
годината. Къпят се в роса и безплодни жени с вярата, че така ще
станат плодовити. Друг свързан с росата обреден момент е 
събирането и носенето ѝ вкъщи. Вярва се, че събраната по 
Гергьовден роса има особена целебна сила.

 Освен „къпането“ в роса се практикува и обредното къпане в реки и 
извори. В Чепеларе българите-мюсюлмани след ходенето в росата
отиват на аязмото Св. Георги, където се измиват или се изкъпват., в 
реки и извори се къпят и в целите Средни Родопи, както и в 
Тревненско, Казанлъшко и т.н. Както при росата, така и при 
измиването с вода съществува обичаят да се носи в къщи вода (на 
някои места тя се носи в пълно мълчание – т. нар. мълчана вода), с 
която се замесват обредни хлябове. Някъде (Разградско, 
Пловдивско) се вярва, че на този ден водата е толкова лековита и 
даваща сила, че дори мечките се къпят за първи път в годината на 
този ден.

 Повсеместно е вярването, че дъждът на Гергьовден (както и този
на Спасовден) е особено плодоносен – „всяка капка носи жълтица“.



ОБРЕДИ

 Според народните представи Св. Георги освен покровител на 
земеделците, е и най-могъщият покровител на стадата, затова голяма
част от обредните практики и обичаите, изпълнявани на този ден, имат
за цел да осигурят здравето и плодовитостта на живата стока.

 На Гергьовден рано сутринта се извършва ритуалното извеждане на 
животните на първа зелена паша (на по̀пас), като стадото се подкарва
със зелена пръчка. На този ден се прави и първото обредно доене на 
овцете. Овчарите отварят вратата на кошарата и която овца излезе
първа, украсяват главата ѝ с предварително подготвен венец и я 
издояват (другаде се дои първата оягнила се овца). Ведрото, в което се 
дои овцата, е украсено също с венци или различни зелени растения и 
пресукани бял и червен конец (мартеница). По същия начин са
украсени и вратата на кошарата, както и самата кошара. Млякото на 
първата овца се издоява през сребърен пръстен, кравайче, венец, а 
някъде и през речен „гергьовски камък“ с естествен отвор. Първите
капки мляко се изливат на земята или върху яйце (не рядко червено), 
което после се заравя в земята. Някъде овчарите гърмят с пушки край 
стадото, за да изгонят злите духове. Широко разпространен е обичаят
на този ден овцете да се захранят с обреден хляб, приготвен от жените. 
Също така на Гергьовден става първото вкусване на мляко и млечни
продукти през годината.


