
  Галерия  

Това гласи българската послови-
ца, която отразява традицион-
ното деление на годината на два 

сезона. Според легендите, св. Димитър 
е покровител на зимата и студа и е по-
голям брат на св. Георги. Той язди на 
червен кон, а от дългата му бяла брада 
се изсипват първите снежинки. „Дойде 
ли Димитровден, идва и снегът” – казват 
българите. Според народното поверие, 
в полунощ срещу празника небето се 
отваря и след него се очаква първият 
сняг. Затова на този ден стопаните гадаят 
за времето през зимата, прибират рала-
та си на сухо под стрехите и подреждат 
дървата си за огрев.

На Димитровден свършва сезонът за 
наетите работници – пастири, ратаи, а 
строителите и градинарите са се завръща-
ли от гурбет. Затова празникът се нарича 
още Разпус.

„Свети Димитър зима носи,  
а свети Георги – лято”

На 26 октомври православната църква 
чества паметта на великомъченик Ди-
митър Солунски, живял през III век в 
гр. Солун, където неговият баща е бил 
градоначалник. След неговата смърт им-
ператор Максимиан назначава на този 
пост Димитър. Като управител на Солун, 
Димитър открито изповядва християн-
ската вяра макар че по това време имало 
гонения срещу християните. Разярен от 
неговата дързост, император Галерий го 
хвърля в тъмница, а войниците влезли в 
килията му и го убили с копие по време 
на молитва. Тогава християнската църква 
го провъзгласява за мъченик на вярата и 
светец, а жителите на Солун започват да 
го почитат като покровител на града.

Поверия за Димитровден
В старопланинските райони стопаните 
следят на Димитровден „полазника”, т.е. 

госта, който пръв ще прекрачи прага на 
къщата. Ако той е добър и имотен човек, 
вярват, че идващата година ще е здрава и 
изобилна. Ако срещу празника месечина-
та е пълна, пчелите ще се роят и кошери-
те ще се пълнят с мед, а кошарите ще са 
пълни с агънца. Иманярите вярват, че в 
нощта на Димитровден небето “се отваря” 
и заровените жълтици проблясват със 
синкав пламък.

Традиции и обреди
От Димитровден започва подготовката за 
т.нар. „миши празници”. През това време 
жените не трябва да шият, да тъкат, да 
предат или плетат. Не се взима в ръка нито 
хурка, нито вретено, за да не се разсърдят 
мишките и да не проядат всичко, работено 
през годината. Мъжете също трябва да 
спазват някои забрани през тези дни – да 
не загребат жито от хамбара, да не ронят 
дори едно зърно от събраната царевица. 
Те трябва да замажат с кал хамбара, праго-
вете на къщата, ъглите, вярвайки, че така 
замазват очите на мишките.

По български обичай, на обредната 
трапеза трябва да се сложат курбан от 
овче месо, гювеч, яхния от пиле, пита с 
ябълки, варена царевица, печени ябълки, 
тиква.

Е, сред нас, „пражките българи”, ко-
ито почетохме празника в Българския 
клуб на Америцка, нямаше именник, но 
ние не изневерихме на старата българ-
ска традиция. Всеки от нас се погрижи за 
разнообразната трапеза. Заслугата за това 
беше най-вече на градинарите и техните 
потомци, както и на кулинарните качества 
на „нашия Сашо” и неговите асистентки 
Мариола, Ели... и аз, които приятно изне-
надаха присъстващите с тиквеник, печена 
тиква, пита с ябълки и други лакомства.

Росен със своя акордеон допринесе за 
приповдигнатото настроение, а песните 
ни  припомниха нашите български коре-
ни, накараха ни да се почувстваме спло-
тени под „българска стряха”, която трябва 
да съхраним за нашите деца и внуци!  
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