




От незапомнени времена най-хубавият 
пролетен празник за българите е бил 
Гергьовден.



Народните вярвания 
гласят, че Свети Георги 
и Свети Димитър са 
двама братя 
близнаци, между 
които е поделена 
годината. От 
Гергьовден до 
Димитровден е 
нейната лятна 
половина, а времето 
от Димитровден до 
Гергьовден бележи 
зимната й половина.



Свети Георги традиционно е схващан като повелител 
на пролетната влага и плодородието, покровител на 
земеделците и най-вече на овчарите и стадата.

Така Гергьовден предвещава настъпващото лято и поставя началото на новата стопанска година, поради което на празника се спазв





Народът почита паметта на Свети Георги 
с различни ритуали, сред които най-
известни са освещаването 
на гергьовското агне и на обредните 
хлябове. 



Св. Георги Победоносец е покровител на стадата и нивите. Той 
убива ламята, заключила водите, и дарява хората с плодородие. 

Народът казва, че на този празничен ден всяка капка дъжд 
струва колкото жълтица.



Разположението 
на Гергьовден в празничния 

календар определя и 
изключително богатата му 

обредност, обхващаща 
всички области от стопанския 
и социален живот на хората.



В българските 
традиции 

Гергьовден се 
свързва с 

тържества, на 
които хората се 

събират в 
черковни 

дворове, край 
параклиси, в 

църкви и 
манастири, на 
зелени поляни 
или близо до 

кошарите.





Подрежда се празнична трапеза - печено агне, Подрежда се празнична трапеза - печено агне, 
гергьовски хлябове, квасено мляко, сирене и пролетни 

зеленчуци. 



Вият се празнични хора, плетат се венци, пеят се жизнерадостни 
песни . Момите и момците играят традиционното гергьовско хоро 
и пеят песента за Св. Георги, който „обикаля посевите и стадата и 

по пътя си убива ламята“.



За почит към светеца се приготвя курбан и гергьовски кравай с 
тестени фигурки на овчар, стадо, кошара, кучета. В църквата се 
отслужва празнична литургия и след това започва народното 

веселие.



По традиция младежите връзват люлки на раззеленени дървета, 
на които люлеят момите. Колкото по-нависоко лети люлката, 
толкова по-високо ще е житото по жътва.



Например в нощта преди Гергьовден  е познат обичаят „ходене 
на росен“. Росенът е билка, която расте по планинските поляни и 
има силни лечебни свойства. Болните лягат върху нея и вярват, 

че така получават лек за болките си. 



Друг обичай е свързан с  „топене на китки“ и започва от изгрев 
слънце. Облечени в красиви български носии, млади и стари 
посрещат изгрева с наричания за здраве, мир, благоденствие , 
берекет. Пеят песни, играят дълги хора, възпяват новото начало.



Ето защо този обичай е възпят в народните песни на селото.



Гергьовден се почита от различните етноси  в село Гроздьово. За 
изповядващите исляма това е празникът Хъдърлез, а за ромите -
Едерлез.



На 6 май  Гергьовден - е Ден на храбростта и Българската 

своето копие, възседнал бял кон.

На 6 май  Гергьовден - е Ден на храбростта и Българската 
армия.Свети Георги Победоносец е  олицетворява идеалния 
войн, покровител на войската. Според народните поверия и 
легенди е славен юнак, драконоборец и змееборец, който 
спасява девойка от ламята от долната земя и именно този му 
образ е застъпен в иконографията - светецът пронизва ламя със 
своето копие, възседнал бял кон.



Гергьовден е един от най-хубавите празници може би 
защото обединява в себе си няколко тържествени 

повода. Във фолклорните  традиции и  ритуали 
учениците от Основно училище “Христо Смирненски” го 

пресъздадоха ето така:



Неизброими са песните на нашите баби, които разказват как рано 
сутринта на своя празник свети Георги стяга коня, за да обходи 

полето, посещава овчарите и малките моми. 

ЗДРАВЧЕ, ВЕНЧЕ, ЦВЕТЕ МИРИЗЛИВО

- Здравче, венче, цвеке миризливо,
берат ли те моми и невести? -
- Бера, бера, оти да не бера?

КУКУВИЦА КУКА ЗА ГЕРГЬОВДЕН

Закукала кукувица
рано ми, рано за Гергьовден.
Закукала на ябълка,
на ябълка, на петровка......

ЛЮЛЯНА НАМЕРЕНА В ГОРАТА

Люляна майка родила,
родила, не я ранила,
ми я във гора фърлила,
тамо й люлка вързала.

СВЕТИ ГЕОРГИ ОБИКАЛЯ НИВИТЕ

А бре, Герги, свети Герги!
Рано рани свети Герги,
от тъмнина без борина,
та оседла врана коня,
па отиде да обиде
синурето бащини си,
бащини си, дядови си.......

ОВЧАРИ ДАРУВАТ СВЕТИ ГЕОРГИ

Тръгнал ми е свети Гьорги,
рано ми, Гьорге ле, на Гергьовден,
да обижда сиво стадо ....

СВЕТИ ГЕОРГИ И БОЖА МАЙКА
Свет Георгия сив кон седла,
че да иде на надоле
до негово сиво стадо,
да го виде и обиде
живо ли е, здраво ли е....

СВЕТИ ГЕОРГИ И ТРИ СИНДЖИРА РОБИ

Тръгнал ми е свети Георги
рано ми, Гьорге ле, на Гергьовден
да обижда зелени нивя,
зелени нивя, росни ливади.
На път срещна свети Гьорги,
на път срещна три синджира,
три синджира самодивски......

СВЕТИ ГЕОРГИ НАМИРА ЗЛАТО
И СРЕБРО ЗА ТРИ ЧЕРКВИ

Заправил бе свети Гьорги,
заправил бе три черкови,
три черкови - манастири.
Стребро му, злато не достигна,
бял маргарит привършил бе.....



Гергьовден в наше село Гроздьово





"Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден..." така се 
благославя природата, хората и животните на този ден  за 

плодородна и успешна година.
Неугасващ е  огънят на българските традиции и обичаи, нека го 

поддържаме и предаваме на идните поколения!




