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Настава свещеният празник Рождество 
Христово, когато всеки човек, милеещ за 
Господнята Светлина и Любов, за “живият 
хляб”, който е слязъл от Небето, насочва 
своята мисъл към древния Витлеем и 
чудото със звездата, застанала над града. 
Тук като че ли историческото време е 
спряло, защото от 
Витлеемска земя 
започва ново 

летоброене, отчитащо годината и деня  на 
раждането на Спасителя на човечеството.

Витлеемската звезда става символ на 
раждането на Спасителя, символ на Господнето 
Пришествие! Редица изследователи, библеисти, 
астрономи, астролози, философи, са писали за 
нейната същност и сила, и са се стараели да 
обяснят нейното чудно явление. Много учени обаче 
не вярват, че такава Витлеемска звезда е 
съществувала. Тяхното мнение бе изразено в научно 
популярните филми за Иисус, финансирани и 
режисирани от световната медийна агенция ВВС. 
Но ние предпочитаме да вярваме на Библията, да 
вярваме на думите на Апостолите. Предавайки 
разказа на Божията майка, Апостол Лука описва как 
по времето на цар Ирод дошла заповед от Рим, от 
император Август. - “Да се направи преброяване по 
цялата земя! ... И отиваха всички да се записват, 
всеки в своя град. А възлезе и Йосиф от Галилея, от 
градът Назарет, в Иудея, в града Давидов, който се 
нарича Витлеем /понеже той беше от домът и 
родът Давидов/, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която 
беше непразна /бременна/. А когато бяха те там, дойде й време да роди. 
И роди Сина своего първороднаго; и пови го, и положи го в яслите, защото 
нямаше място за тях в гостилницата.”

В същото време, когато Йосиф и Мариам /Мария/ пристигнали в 
градчето Давидово, докато се записвали, докато търсят място за 

ЧУДОТО НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

пренощуване, докато тя роди Младенеца Иисус, над Витлеем светела 
необикновено ярка звезда. Хората се чудели на това небесно явление, но 
никой не могъл да го обясни. Чудото е, че звездата хем светела от 
Небето, хем била застанала над Витлеем. Още от 17 век, та до днес учени 
и изследователи са се мъчили да дадат астрономично описание и 
разяснение на звездното чудо. 

През 1993 г. д-р Вергилий Кръстев пише в своята Космогония: “Звездата 
на Изток, нейният блясък бе образуван от съвпада 
на планетите Сатурн и Юпитер в съзвездие Риби. 
Имало е едно кармическо съчетание на планетите 
– злокобно съчетание, показващо че това е 
кармически закон, и че евреите трябва да 
преминат през него.”

От своя страна, големият български астролог 
Николай Дойнов, опирайки се на наблюдението и 
изчислението на гениалния астроном Йохан Кеплер, 
дава различно обяснение:

“Астрономията и Астрологията са вървели 
ръка за ръка от най-дълбока древност до 17 век на 
нашата ера... Древните звездобройци от Вавилон 
видели голяма и ярка звезда, която не била нищо 
друго, освен точен съвпад между планетите Марс 
и Юпитер. 

Както виждате, загадката на Витлеемската 
звезда започва малко по-малко да се разплита. 
Безспорно е вече, 
че в началото на  
I-ви век от н.е. е 
имало съвпад на 
две планети, 
което обяснява 

яркостта на звездата. Следователно, 
въпреки скептицизма на някои учени, 
Витлеемска звезда е имало! И Рождество 
Христово е имало! И библейските разкази 
за него са Истина!

Галина Димитрова  XI в

КОЛЕДА - ДОБРЕ ДОШЛА!
ВАКАНЦИЯ - ЗДРАВЕЙ! УРА!

МИСТЕРИЯТА 2012 Г.
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В началото на новата слънчева 
година, в навечерието на Коледа, на 24 
декември се празнува Бъдни вечер. Tози 
празник се свързва с надеждите за 
плодородие, здраве и благополучие и се 
отбелязва в тесен семеен кръг. Бъдни 
вечер е последният от дните на 
родилни мъки на Богородица, които 
започват то Игнажден (20 декември) и 
завършват на Коледа. Денят е свързан с 
много обичаи и обредни практики, 
които се спазват стриктно, за да се 
подсигури и подпомогне 
семейното благоденствие.

Подготовката за празника 
започва от ранна сутрин с 
приготвянето на няколко 
вида  хляб. Te се приготвят от 
домакинята. Жените в 
семейството готвят и 
основните храни за 
трапезата, които са 
задължително постни – 
сарми, ошав, варено жито, 
варен фасул или тиквеник.

Момите в 
семейството украсяват 
специалните краваи, 
предназначени за 
коледарите,а за малките 
коледарчета са коледните 
кравайчета. В Западно-
българските райони за момченцата те 
са с форма на подкова, а за 
момиченцата като осморки, наречени 
кукли. През деня, докато се подготвя 
храната, малките коледарчета 
започват своите обиколки. Те са 
момченца ( рядко момиченца) до 12-13 
годишна възраст,които обикалят 
домовете на близки и съседи с 
пожелания за плодородие и  приплод на 
животните.
 За празника мъжете имат 
задължението да приготвят 
специално дърво за огъня, което ще се 
запали вечерта и ще гори през цялата 
нощ. Бъдникът е обикновено крушово, 
дъбово или буково – здраво и родовито 
дърво. В дебелия му край се пробива 
дупка и в нея се слага тамян, вино, 
масло, а след това тя се затваря с 
дървен клин и този край се  увива с бяло 

БЪДНИ ВЕЧЕР
ленено или конопено платно. Цялото 
дърво се намазва с осветено от 
църквата масло и така „миросано”, 
дървото е готово за бъднивечершния 
огън.

Кулминационен момент на 
празника е трапезата, около която се 
събират всички членове на фамилията. 
Вярва се, че колкото по-богата е тя, 
толкова по-богат и здрав ще е домът 
през годината. Затова стремежът е, 
на нея да се постави от всичко, което 

се произвежда. Вечерта стопанинът 
запалва бъдника и вечерята започва, 
когато всички членове на семейството 
са се събрали около трапезата. Най-
възрастният мъж или жена прекадява 
с тамян, поставен на керемида, а след  
това обикаля и прекадява всички 
помещения и стопански 
постройки.Веднъж седнали, членовете 
на семейството не бива  да стават, а 
ако това се наложи, може да стане 
само стопанинът, но трябва да върви 
приведен. Стремежът е, вечерята  да 
започне по-рано, за да узреят по-рано 
житата. От  трапезата на Бъдни 
вечер се запазват за следващите 
кадени вечери недогорялата свещ, 
орехите и суровото жито. В много 
райони от страната жените отделят 
по една хапка от всичко и занасят на 
гробищата за стопанина на къщата.

Календарният момент е много 
подходящ за прогнозиране на бъдещето, 
затова са известни много гадания за 
времето, здравето и плодородието. 
Ако бъдникът гори буйно, с искри, това 
означава, че годината ще бъде 
плодородна. По ядките на ореха се 
гадае за здравето на членовете от 
фамилията. Със същата цел в огъня се 
хвърля житно зърно или дрянова 
пъпка. Момите тайно отделят първия 
залък, поставят го под възглавницата 

си и по това, кого ще сънуват 
през нощта, определят своя 
бъдещ жених. Част от 
пепелта на бъдника се заделя и 
пази до есента, когато, 
смесена с житото за посев, 
попада на нивата, за да 
подсигури добър растеж на 
житата. На първия кихнал, 
по време на вечерята, се 
обещава първото родено 
агънце, козленце или теленце.

Когато вечерята е 
свършила, всички очакват 
идването на коледарите.Този 
обичай е известен във всички 
български земи, но се 
провежда по различен начин в 
Източно и Западна България. 
Коледарите са облечени в 

празнично облекло, с  украса на 
калпаците от китка и нанизи от 
пуканки, сушени сливи,стафиди.Те са 
само мъже, предимно ергени и 
годеници. Групата обикаля домовете 
от полунощ  до  сутринта, като на 
всяка група е определена отделна 
махала. Влизайки в дома, те пеят 
специални песни, посветени на 
членовете на домакинството, 
започвайки от стопанина. Песните 
изразяват пожелания за благополучие, 
здраве, брак. Накрая водачът на 
коледарите изрича коледарската 
благословия, която е речитативна, в 
бързо темпо. Стопаните даряват 
коледарите с боб, брашно, сланина, 
месо, а момата подава специално 
приготвения коледарски кравай, върху 
който са поставени и малко пари.

Теодора   ІХб

ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА ФОЛКЛОРНИЯ КОНКУРС "С ПЕСНИТЕ НА СОНЯ КЪНЧЕВА"

Отзвучаха последните акорди от 
четвъртото издание на фолклорния 
конкурс „С песните на Соня Кънчева” – 
Варна 2011 г, в който участваха 600 
млади изпълнители на народна музика, 
между които 130 певци и 
инструменталисти и 23 фолклорни 
състава. Новото в тазгодишното 
издание на конкурса  e вписването му в 
Календара за извънучилищните 
дейности на Министерството на 
образованието младежта и науката, 
както и прецизираният регламент, който позволи в 
специални категории да се състезават децата със 
специфични образователни потребности и учениците  от 
общообразователните училища. Наградният фонд беше  
съобразен с  характерните особености на конкурса: бяха 
предоставени компактдискове с народна музика. Фолк – арт 

галерия „Перуника” – Варна подари елек и 
пояс на Алекси Алексиев от ФГ „Букавица” 
при ПГИ „Д-р Иван Богоров”.За първа 
година с дарени средства от родолюбива  
институция  на най-добрите 
изпълнители се връчиха медали. На 12 
ноември децата на България показаха на 
сърцатата публика в зала „Пленарна” на 
Община Варна, че младото поколение 
изучава с интерес български фолклор и 
отдава своето уважение към 
творчеството на голямата народна 

певица Соня Кънчева. Конкурсът „С песните на Соня Кънчева” 
зае своето достойно място в културния календар на Варна и 
на МОМН. С много благодарност към  младите фолклорни 
таланти  и техните художествени ръководители ще 
очакваме с творческо нетърпение следващото пето издание.
                                                                                                 Мария  9а
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Ще се сбъдне твоята мания -
да си душа на цялата компания!!!

JJJ
На вратата нещо чака,
не е сметка за водата,
а е топка пелени –
бебенце ще чакаш ти!

TTT
В нова къща догодина
ще посрещаш Новата година!

 

Получаваш утешителна награда – 
учението ти се пада!

JJJ
Ще се радваш на подарък мил -
ще се возиш в нов автомобил!

TTT
Получаваш голяма награда-
парата ти се пада!

JJJ
Ще е празник за душата,
любов ще ти завърти главата!

TTT
Бягай на далеч,
че очаква те голям годеж !

JJJ
Най-големия късмет избра си-
ще се радваш на отлично здраве!

TTT
Кариера ти се пада –
ще се трудиш много ти!

JJJ
Често ще почиваш
и ще си поспиваш-
мързел ти се пада,
но грижа не бери с късмет си ти!

TTT
През Новата година
парички теб ще те заринат!

КЪСМЕТИ ЗА БАНИЦА
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

Нов приятел ще си намериш,
но ако престанеш да се звериш!

TTT
Сериозно занимание ти предстои,
танци и игри чак  до зори!

За целувки си мечтаеш ти,
ще ги получиш, 
бързо до сладкарницата отиди!

JJJ
Успех в спорта ти се пада.

TTT
През Новата година ще пътуваш до 
екзотични страни!

JJJ
Куче таз година
в къщата ще има!!

TTT
Ако искаш ти не работи,
а ТОТО само си пусни,
там са лесните пари.

JJJ
Имаш ли си ти мечта,
ще се сбъдне на часа.

TTT
Ще имаш голямо и силно приятелство,
да те пази от предателство.

JJJ
Ще отидеш ти на гости, 
дето няма да се пости,
ще има много пържоли и вино,
както си гледал на кино!!!

TTT 
Злат(ен/на)  (батко/кака) ще си хванеш,
голям гъзар  ще станеш!!!

JJJ
Ще бъдеш безумно обичан/а
и страстно събличан/а!!

КИТАЙСКИ ХОРОСКОП

Дракон е петият знак на китайския зодиак, 
който се състои от 12 знака на животните. Тя 
започва на 23 януари 2012 г. и приключва на 9 
февруари 2013 година. 

Дракон е създание на митове и легенди. 
В древен Китай, небесни дракони 
представляват император и сила. В източната 
философия Дракона е символ на късмет и 
власт. Хората родени през годината на Дракон 
трябва да се зачитат и уважават.

Вие сте ДРАКОН ако сте родени през:  
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 и 2000

Хората, родени в годината на Дракона 
притежават определени характеристики:
s контактни 
s предприемчиви
s самоуверени
s смели
s страстни
s надути
s избухливи
Драконите са свободните духове на 

китайския зодиак. Творчески настроени, 
притежават живец, които гори неуморно през 
целия им живот. Желателно е хората родени 
в годината на Дракона да са винаги свободни, 
те не страдат от морални задръжки. Винаги 
имат големи идеи и са много амбициозни. 
Уверени в себе си, Драконите са безстрашни и 
винаги успяват да постигнат желаното.

Прекалено нетърпеливи, те  трябва да са 
наясно, че големия ентусиазъм може да ги 
измори. Драконите обичат да помогнат на 
хората около себе си и за това може винаги 
да разчитате на тях. Гордостта им, често не 
позволява те да се възползват от 
предоставена им помощ. Винаги са 
обкръжени с редица приятели и лесно 
създават нови контакти, но често се чувстват 
самотни душевно. Тяхната независимост до 
накъде ограничава допира с околния свят, те 
се чувстват добре когато са сами!

Лъв: Владейте самолюбието си, не 
чакайте някой да си спомни за заслугите ви. 
Напомняйте ги сами и ще получите повече, 
отколкото сте дали.

Рак: Не дръжте всички яйца в една 
кошница. Потърсете съвет от 
професионалисти. Повече се изявявайте пред 
публика.

Дева: Постарайте се вашият външен вид 
да съответства на вътрешните ви стремежи. 
Ако трябва да се променяте радикално, 
направете го, така ще успеете в делата.

Скорпион: Вслушвайте се в интуицията 
си, именно благодарение на шестото си 
чувство ще можете да избегнете финансови и 
лични загуби.

Козирог: Ако имате силно желание, 
направете всичко, за да го изпълните!

Водолей: Съвет за цялата година:
За да бъде успешна 2012 година, трябва 

да се избавите от проблемите, които сте 
натрупали в "стария шкаф". Те ви дърпат 
назад!

Риби: Мислете повече за собствените си 
интереси. Грижата за чуждите, разбира се, не 

Бал с маски се организира-
разбра ли?!

Дата 22 декември 
сме избрали.

С карнавални маски
 да са всички участници,

от единадесети клас
 каним Вас,

дванадесетокласници!
С хубави спомени училище да напуснем
 от учебния материал заедно да 

разпуснем! 

БАЛ С МАСКИе нещо лошо, но само така ще ръководите 
собствения си живот.

Близнаци: Помислете си досега поради 
каква причина са ви връхлитали проблеми, 
постарайте се да избегнете повтаряне на 
грешки.

Телец: 2012 година за вас означава 
действие. Забравете за прословутия мързел и 
ще постигнете ценни резултати.

Везни: Наблюдавайте хората около вас, 
техните слабости могат да се превърнат във 
ваше оръжие в борбата за място под 
слънцето.

Овен: Научете се да бъдете гъвкави и 
лоялни, вслушвайте се в мнението на другите. 
Така 2012 година за вас ще бъде лека, приятна 
и много плодотворна.

Стрелец: Съвет за цялата година
Не мечтайте, а действайте. Имате 

прекрасни идеи и сега е времето да ги 
въплътите в реалността. Ще ви донесат 
печалба.
 Сияна 9а
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ИНТЕРВЮ С ВИПУСК 2012 Г.

1. Какво очаквате от Новата 2012г.?
  - Славина 12б - Повече късмет, любов и успехи.
  - Виктория 12б - Успех и постигнати цели.
 - Даниела 12б - Нови приключения, приятни изненади и успешно 
завършване на учебната година.

2. Почнахте ли да се подготвяте за абитуриентския бал?
  - Славина 12б - Още е рано.
  - Виктория 12б - Има време.
  - Даниела 12б - Не сериозно, но съм подготвила роклята за 
изпращането.

3. Каква сума би удовлетворила всичките ви желания за бала?
  - Славина 12б - 2000-3000 лв.
  - Виктория 12б - 2000-3000 лв.
  - Даниела 12б - Мен би ме удовлетворила сумата от 1000 лв.

4. Какво предпочитате-екскурзия в чужбина или абитуриентски бал?
  - Славина 12б - Абитуриентският бал ще ми остави по-хубави 
спомени.
  - Виктория 12б - Абитуриентски бал.
  - Даниела 12б – Аз предпочитам и двата варианта.

5. Готвите ли се за предстоящите матури? Как?
  - Славина 12б – Да, готвя се. Ходя на частни уроци.
  - Виктория 12б – Все още не се подготвям сериозно, но имам добра 
подготовка в часовете по БЕЛ, а това е добра основа.
  - Даниела 12б – Подготвям се за матурите по всякакъв начин. Ходя 
на частни уроци по БЕЛ и системно решавам тестове по БЕЛ и по 
математика.

6. Само на знанията от училище ли разчитате или е нужно и повече?
  - Славина 12б – Според мен е нужна и допълнителна подготовка. 
Има много неща, които могат да се изпуснат в часовете.
  - Виктория 12б – Знанията, които придобиваме в училище, са много 
по-малко от тези, които би трябвало да получим – нужно е и още.
  - Даниела 12б – Не разчитам само на знанията от училище. Тези 
знания не са достатъчни за матурите.

7. Смятате ли да продължите обучението си? С икономика?
Ако не, с какво?
  - Славина 12б – Да, смятам да продължа обучението си с икономика.
  - Виктория 12б – Ще продължа обучението си, но не с икономика. 
След 5 години в икономическа гимназия стигнах до извода, че 
икономиката не е толкова лесна, а и всяка година излизат нови 
икономисти – не мисля, че ще имам реализация.
  - Даниела 12б – Смятам да продължа обучението си с икономика. 
Искам да уча Счетоводство и контрол в ИУ Варна.

8. Бъдеще в България или в чужбина?
  - Славина 12б – Въпреки че в Бъпгария няма бъдеще, предпочитам да 
съм в родината до близките и приятелите си.
  - Виктория 12б – Надявам се в България..
  - Даниела 12б – Аз съм за това да работя и уча в България. Не искам 
да напускам родината си.

9. Семейният живот или свободата?
  - Славина 12б – Зависи от хората и ситуацията.
  - Виктория 12б – Според мен семйният живот не ни прави по-малко 
свободни.
  - Даниела 12б – За мен са важни и двете положения, но 
предпочитам свободата.                                                                                                                              

Интервюто взе: Назлъ, IX Г

ВКУСНО ПОХАПНИ, ДОБРО НАПРАВИ!!!

Коледен тържествен ден
красив за теб,щастлив за мен.

От днес започва нещо ново:
нови надежди,нови мечти.
Да сме здрави и по-добри!

Вкусно похапни, добро направи!!!
Каузата ни подкрепи.

Ако искаш да участваш ти, условията спази,
сладки приготви и щанда си красиво украси.

Напитки не продавай,
вкусотии ни предлагай.

За миг не се бави,
за другите сърцето си отвори!!!

На 23.XII.2011 в актовата зала ще се организира Коледен 
пазар ,,Вкусно похапни, добро направи’’. Организатори-
учениците от XIб клас. Заявки за участие при класния ни 
ръководител госпожа Красимира Кафалийска. 

МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ДАМИТЕ
 ЕСЕН - ЗИМА 2011/2012

Д р е х и . 
Нетрадиционно за 
зимата, на мода 
този сезон ще са 
ярките, експлозивни 
цветове. Ако искате 
да бъдете в крак с 
модата този сезон, 
избягвайте                
тъмните нюанси. 
Заложете на 
цветовете лавандула 
и пъпеш. За да не Ви 
напуска свежото и 
слънчево настроение 
наблегнете на 
ярките цветове - 

жълто, оранжево, пурпурно. Ако все пак решите, че тези 
цветове са твърде смели за Вас през зимата, можете да ги 
използвате като аксесоар - небрежно преметнат шал, 
чанта, ръкавици или ботуши. Бъдете смели при избора си 
на аксесоари. Акцентите са пайети, точки и пера. Дреха в 
неутрален цвят успешно се комбинира с чанта или обувки с 
пайети или пера. Винено червено и тъмносиньо са също 
сред предпочитаните цветове. Поиграхте си с нюансите и 
ще останете  приятно изненадани.

Роклите са  пристегнати в талията с колан. 
Туниките са с паднала талия. Полата се заръща, като 
дължината варира от под коляното до земята. Дънките и 
късите панталони не са за предпочитане.

Най - необходимата за този сезон дреха - палтото - ще 
бъде тип пелерина. Тя ще заема основно място в гардероба 
ни през студените есенни и зимни дни. Стилни и 
изчистени, предимно в черно комбинирани с 
екстравагантно бижу. Друг хит този сезон ще бъде 
пончото. Втори пореден сезон е хит. Нетретенциозната и 
удобна кройка на пончото печели все повече почитатели.

Кожата - естествена или изкуствена присъства върху 
ръкавите и яките на саката и палтата.

Обувки.Новите модни акценти за есента от 
Deichmann, включват голям избор от стабилни ботуши с 
богато украсен кант от дългокосместа кожа. Дали като 
топла подплата или като декорация на шафта на ботуша 
– пухкавата кожа „наднича” от всички шевове. За не 
толкова студените дни ще се радваме на разнообразие от 
боти. Те са отново на мода, с връзки или закопчалки. И 
като споменахме връзките: класическите грубовати 
обувки тип „кубинки” и „бомбета”, присъщи за силния пол, 
ще оставят своя отпечатък и в дамската мода през сезон 
есен/зима 2011/2012.

Забележителни…Основната тренд-тема на новия 
сезон еднозначно ще бъде кожата с дълъг косъм. 

Невероятно меки…Едва ли има шафт на ботуш, на 
който през идната зима ще липсва украсата от пухкава 
изкуствена кожа.

Мъжки момичета…Заимстването от мъжкия 
гардероб не подминава и модата в обувките за сезон 
есен/зима.

Денди-дами...Страстта към изисканите обувки с 
връзки можете да задоволите с новите есенни модели.

Към върха…Стабилните боти с планинарски 
елементи са важна част от тенденциите за зимата.

Не само за тежка работа… Грубите тип 
„работнически” ботуши с дебели подметки с грайфер и 
тежки катарами отдавна не са запазени само за силния 
пол.

Севги IXВ



година XVIII, брой 39, декември 2011 5

ЗАГАДКАТА НА 2012 ГОДИНА
И КАЛЕНДАРЪТ НА МАИТЕ

Вероятно сте чули за "21 декември 
2012 г. - страшният съд" - денят, 
когато ще настъпи краят на 
света.Земята ще се подреди в една 
линия със Слънцето и центъра на 
Галактиката.Това според маите, 
индийските Веди и много други 
пророчества ще ознаменува началото 
на Нова епоха. Пророчеството е 
подкрепено от много религии, 

календари и предсказания. Това е 
друга теория за настъпването на 
Апокалипсиса, различна от тези, 
които са ни познати.
 В древния календар на маите се 
посочва, че краят на света ще бъде на 
21 декември 2012 г. Цивилизацията на 
маите, живели в Централна Америка, 
процъфтявала от 6 до 9 в. Те били 
обсебени от времето и воденето на 
календар. Той бил невероятно точен и 
показвал циклите на луната, 
слънцето и планетите. Предсказвал 
лунните и слънчевите затъмнения за 
хиляди години напред в бъдещето. Този 
точен календар мистериозно 
приключва на 21 декември 2012 г.В 
календара е описано, че на 21 декември 
2012 г. слънцето ще се издигне до 
центъра на Млечния път, посочен 
като черна дупка. През последните 
пет години, астрономите открили, че 
в действителност съществува 
огромна черна дупка в центъра на 
нашата галактика Млечния път. 
Съвременните астрономи, както и 
маите, твърдят, че на 21 декември 2012 
г. положението на Земята ще се 
изравни със Слънцето и центъра на 
нашата галактика Млечния път. Това 
галактическо събитие става веднъж 
на всеки 25800 години. Никой не знае 
какъв ще бъде ефектът от това 
изравняване за нашата планета, но 
маите вярвали, че ще се случи нещо 
ужасно.

Мария 9а

СУРВАКАНЕ

Сурвакането е български народен обичай, изпълняван на празника Сурваки. Известен е 
навсякъде по българските етнически територии, както и сред живеещите извън тях българи. 

Обичаят се състои в обредното обхождане на определена територия (махала, квартал, 
най-често цялото селище) от група сурвакари — деца на възраст 4-12 години или ергени. 
Според някои фолклористи, в по-далечно минало изпълнителите на обичая са били мъже, но с 
течение на времето, това се прехвърля към децата и то към най-малките. Тези сурвакари 
обикалят от къща на къща, влизайки в домовете, където сурвакат членовете от 
семейството, добитъка, някъде хамбарите, оборите и т. н., произнасяйки заклинателни 
формули-благопожелания за здраве и плодородие. Самото сурвакане се състои в удрянето по 
гърба на сурвакания обект със специално приготвена за целта сурвачка. За това сурвакане 
домакините даряват сурвакарите с установени от традицията дарове — най-често това са 
хранителни продукти: (хляб, вино, сушени плодове, орехи, сланина и др.) и/или дребни пари.

Сурвакането на ергените
Обикновено първи сурвакат ергените (в Странджанско първи са децата). След като 

пропеят първи петли, те се събират на групи и тръгват по къщите. Всяка група се състои 
(според традицията) от 3-6 души и има различни наименования в зависимост от региона — 
чета, кол, куда и др., като често сурвакарските и коледарските дружини са едни и същи. 
Момците обикалят наред къщите, като се обръща особено внимание на домовете на 
момите. Някъде (Садово, Чешнегирово и др., Пловдивско) ходят само в къщите на годениците 
и избраниците; подобен е случаят и в някои селища в Странджа, Сакар) и Пиринския край). 
Например в с. Старосел, Пловдивско, ергените-сурвакари ходят по момините къщи „за китка“, 
провиквайки се преди влизане „Китка, китка!“, без да произнасят обичайните сурвакарски 
благопожелания. Момите даряват ергените обикновено с ябълки и орехи. В с. Илинден, 
Гоцеделчевско, обичаят дори се нарича „ходене за лешници“, заради лешниците, с които 
момите даряват ергените, като по набраното количество се съди за сръчността на 
момичето. В някои селища около Пловдив (Рогош и др.) посрещането и даряването е 
изключително задължение на момата — там тя дарява избраника си с т. нар. шарен кравай и 
го закичва с варакосана китка, а след като след като обиколят къщите, ергените се връщат 
в домовете на своите моми, където ги посрещат като зетьове.

Когато приключат със сурвакането, ергените си устройват угощение със събраните 
продукти, като нерядко ги продават и си устройват веселба със спечелените пари. В 
Гоцеделчевско палят големи огньове, около които пеят и играят.

В по-далечно минало сурвакари са били възрастни женени мъже. Тази практика се пази до 
първото десетилетие на 20 в. в Добруджа (с. Дебрене и др.). Дружините на женените мъже са 
били по-големи (до 12 души) и строго се е внимавало две сурвакарски групи да не се срещнат. 
В противен случай те се сбивали, понякога и много сериозно, за което говори и местността 
„Сурвакарски гроб“ край с. Дивля, Радомирско, където според преданието при подобна свада 
паднал убит сурвакар. По правило не се допуска другоселска дружина да сурвака в селището — 
това се смята за позорно.

Сурвакането на децата
След ергените по селището тръгват да сурвакат малките деца. Изключение прави част 

от Странджанския регион, където децата са първи. По подобие на момците, децата също се 
организират в дружини, а самите те са празнично облечени, с торбички през рамо и със 
сурвачки в ръце. Сурвакарските групи са само от момчета. Възрастта на децата варира от 4 
до 12 години. Ако случайно някое по-голямо дете също тръгне със сурвакарите, то 
домакините го вземат на подбив, предлагайки му да му намерят мома или да му дадат 
ралото (ако е момче) или напр. хурката (точилката, мотовилката) (ако е момиче).

Децата влизат по къщите и удрят със сурвачките домашните по гърбовете, изричайки 
установени от традицията благопожелания, специфични за този обичай и празника Сурваки. Те 
са различни за всеки регион, но почти навсякъде са от типа:

Сурва весела, догодина по-весела. 

Зелен клас на нива, червена ябълка в градина,

пълна къща със коприна, живо-здраво догодина, до амина.

До недалечно минало на много места в България сурвакарчетата в дружината имат 
определени роли — един от тях е „шиповичар“, един е „коте“ и един — „магаре“. 
Шиповичарят предвожда дружината и носи два заострени кола, с които подковава 
„магарето“, което реве и рита, а същевременно „котето“ мяучи и тършува за продукти. 
„Котето“ е и този, който носи торбичката за даровете (някъде този персонаж се нарича 
„трохобер“). Заради тези роли, например в с. Бъзовец, Ломско, сурвакарчетата се наричат и 
мяучкари. В Пловдивско (Рогош, Михилци и др.) сред момците-сурвакари също се среща 
персонажът на „магарето“, който в случая носи събраните дарове.

На много места сурвакарчетата освен да сурвакат изпълняват и други обредни 
практики, отново с благопожелателна насоченост. Например в Разложко след сурвакането 
децата хвърлят съчки в огнището, пожелавайки намножаване на добитъка; в Софийско носят 
сноп неукрасени дрянови пръчки, от които оставят по една във всеки дом за здраве; в 
Пловдивско чукат със сурвачките в крина с жито.

Почти навсякъде на сурвакарите (и деца, и ергени) се гледа и като на полезници — следи 
се какъв ще е първият сурвакар, посетил дома и по това се съди каква ще е новата година. В 
някои пирински села според това дали момче или момиче ще влезе първо в къщата, гадаят 
кои ще се раждат повече — петлите или кокошките, а в с. Ситово и др. в Рупчоско, 
пропускат най-напред момичетата със същата цел. Рупците в Странджа гледат първото 
сурвакарче да е момче с живи родители, за да е „здрава“ годината и да се плодят мъжки 
рожби, а в централна Северна България — да е добър и работлив момък.

След приключване на сурвакането, сурвачките се оставят на място, където не могат да 
бъдат достигнати от човешка ръка — хвърлят се на високо дърво, на покрив, в река и т. н., 
а със събраните продукти децата си устройват угощение.
                                                                       Нели 9б
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ЗАБАВНО

- Какво пише в писмото на Лили 
Иванова до Дядо Коледа?
- Ей, малкия, да не ме забравиш за Нова 
Година?

ÆÆÆ
- Защо Дядо Коледа е винаги весел?
- Защото знае къде живеят всички 
лоши момичета.

ÆÆÆ
Нова Година. Леко пийнал Дядо Коледа 
влиза с торбата с подаръци при 
очакващите го деца в детската 
градина. Посяда тежко и пита 
децата:
- Деца, искате ли подаръци?
- Да-а-а-а!
- А ще ми решите ли една задачка 
преди това?
- Да-а-а-а!
- Слушайте задачката: Дядо Коледа 
носи подаръци в десет детски градини 
за една вечер. Във всяка градина му 
плащат по 50 лева. Колко пари ще 
вземе за тази вечер Дядо Коледа?
- 500! 500! - викат децата.
Дядо Коледа прави характерно 
движение със среден пръст:
- Ще вземе друг път! А данъците!

ÆÆÆ
- Как се нарича човек, който мрази 
старци?
- Дядо Мраз.

ÆÆÆ
Нова Година. Дядо Коледа раздава 
подаръци. Кофти график, бърза като 
луд, няма време… Влиза през комина в 
поредната къща и какво да види - на 
леглото спи гола мадама. Дядо Коледа 
мисли:
- Да се възползвам ли или да не се 
възползвам? Ако се възползвам - отиде 
ми графика. Ако не се възползвам - не 
мога да мина обратно през комина…

ÆÆÆ
- Мамо, вярно ли е, че щъркелите 
носят бебетата? 
- Вярно е. 
- А подаръците ги носи Дядо Коледа? 
- И това е вярно. 
- А ти се блъскаш и печелиш пари? 
- Съвсем вярно. 
- В такъв случай, мамо, татко май е 
напълно излишен в тази къща! 

ÆÆÆ
31 декември. Момченце звъни в Бърза 
помощ:
- Елате бързо, татко се побърка. 
Облече червен халат и на всички 
разправя, че е Дядо Коледа.

Иванина IXГ

НОВА ГОДИНА У НАС И ПО СВЕТА
Всяко ново начало ни изпълва с трепетно очакване и надежда за бъдещето. 

Затова народът е казал „Нова година – нов късмет”. Неизменно вярваме, че всички 
проблеми и несполуки ще останат в миналата, а тази ще открие  пред нас нови 
възможности и хоризонти. Затова Новата година се посреща с богата трапеза, сред 
добри приятели и в добро настроение. Смята се, че както ни завари, така ще ни върви 
чак до края.

В нощта на 31 декември срещу 1 януари 
Новата година се отбелязва само в 
християнските страни. Еврейската нова 
година започва на 30 септември, 
мюсюлманската в края на март – началото 
на април, а в Далечния Изток я посрещат 
между 20 януари и 20 февруари. Тези различия 
се дължат не на самите религии, а на 
календарните системи, които те използват. 
В Европа заедно с покръстването всички 
страни приемат от Рим и Юлианския 
календар, които по-късно е заменен от 

неговата подобрена версия – Григорианския. И в двата новата година започва на 1 
януари.

По света съществуват различни обичаи за посрещането на Новата година, но в 
същността си повечето от тях си приличат. Ако отдавна се каните да направите 
някаква кардинална промяна в живота си или да вземете важно решение – това е 
моментът. Навсякъде се вярва също, че хубавите думи, изречени на този ден ,се 
материализират, различни ритуали пък имат за цел да донесат късмет. Затова в 
България се сурвакаме, пожелаваме си здраве и щастие, теглим късмети от баницата. 
Само в Далечен Китай при настъпването на Новата година се говори за смърт, 
бедствия и бедност, като се смята, че така нещастията могат да се прогонят.  
Безспорно най-шумно посрещат 

Нова година в Гърция.От 10 часа вечерта 
се чука по вратите и се вдига шум със звънчета 
и свирки. На трапезата също има печена гъска 
или патица и по една купичка мляко с ориз за 
всеки, като в една е поставен бадем за късмет. 
Щастлив ще бъде този, на когото се падне 
бадемът. 

В Италия в 12 часа изхвърлят през 
прозорците ненужните стари вещи и счупени 
съдове с надеждата желанията им да се 
сбъднат през идната година. 

В Полша, в областите близо до Чехия, на трапезата задължително има риба. 
Изпичат се хлебчета с формата на домашни животни и птици, които, освен на 
хората, се дават и на животните, за да бъдат здрави и да се плодят. 

В Южна Америка Нова година се посреща в разгара на лятото. В Бразилия в 
полунощ младежите скачат от брега или от увеселителните кораби в океана. В 
Колумбия някои обличат костюми, изобразяващи старата година и обикалят 
улиците. В полунощ изоставят заредените с барут облекла и ги взривяват. В Мексико 
Нова година се посреща с постоянно биене на камбани, карнавални шествия и в 
домовете се оказва обемист, нашарен с цветни зверове, глинен съд, който се напълва с 
лакомства. Всеки се опитва да го счупи със завързани очи. В Куба през деня всички 
пълнят съдове с вода и в полунощ я изливат през прозорците. Всеки кубинец изяжда по 
едно гроздово зърно при всеки удар на часовника в 12 часа.

Разбира се, посрещането на Новата година не минава и без гадания. Най-
разпространеното е, че какъвто човек влезе пръв в дома, така ще върви на 
семейството до следващия 31 декември. 

В Англия до полунощ езиците на всички камбани са обвити със слама, а старата 
година се изгаря във вид на кукла, заедно с всички непотребни вещи и стари лодки. Над 
външните врати се поставят елхови клонки, под които хората се целуват. Когато 
удари 12-я час, най-старият отваря широко вратите, за да си отиде Старата и да 
влезе Новата година. Гостът трябва да донесе и дребен подарък – монета, сладкиш 
или най-добре бутилка уиски, с която всички да отпразнуват повода.

Кристин IXА и Татяна IXБ


