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Текст и снимки: „Роден глас”

История на Великденското яйце
Яйцето е идеалната природна форма. През цялата история на човечеството то е представлявало мистерия, 
магия, лекарство, храна и поличба. То е универсалният символ на Великденските празници по целия свят 
и е боядисвано, рисувано, украсявано и декорирано, за да се отпразнува неговия специален символизъм.

Преди яйцето да стане тясно 
свързано с християнския 
Великден, към него са се 

отнасяли с благоговение по време 
на много пролетни празници. Рим-
ляните, галите, китайците, египтя-
ните и персийците са почитали яй-
цето като символ на Вселената. От 
древни времена яйцата са били бо-
ядисвани, разменяни и уважавани.

В езически времена яйцето е 
символизирало прераждането на 
земята. Дългата и тежка зима е 
свършила и земята се разпуква 
за живот и се преражда също 
така, както яйцето като по 
чудо се разпуква с живот. 
Затова се е смятало, че 
яйцето има специ-
ални сили. То е било 
вграждано в основите 
на сгради, за да от-
блъсква злото, бре-
менните римлян-
ки са носели със 
себе си яйце, за да 
предскаже пола на 
тяхното бъдещо 
дете, френските 
булки са стъпва-
ли на яйце, преди 
да пресекат прага 
на новия си дом.

С идването на 
християнството се 
е променил и сим-
волизмът на яйцето, 
като вече не представя 
прераждането на земята, 
а прераждането на човека. 
Християните възприели яйце-
то като символ и го свързали с 
гробницата, от която Хрис-
тос възкръснал.

Стари полски леген-
ди съчетават фолклора и 
християнските вярвания и 
здраво свързват яйцето с 

Великденските празници. Една 
легенда разказва за Дева Мария, 
която е давала яйца на войници-
те при кръста. Тя ги умолявала да 
бъдат по-малко жестоки и се раз-
плакала. Нейните сълзи паднали 
върху яйцата и ги белязали с точ-
ки с великолепен цвят.

Друга полска легенда разказва 
за Мария Магдалена, която отишла 
до гробницата на Иисус, за да ми-

ропо-

маже тялото му. Тя носела със себе 
си кошница с яйца, с които да обяд-
ва. Когато пристигнала при гроб-
ницата и извадила яйцата, техните 
бели черупки по чудо били оцвете-
ни с цветовете на дъгата.

Декорирането и оцветяването 
на яйца за Великден е традиция в 
Англия още от Средновековието. 
В книгата за разходи на Едуард I 
за 1290 година е записана покупка 
на 450 яйца, които да бъдат позла-
тени и оцветени за Великденски 
подаръци.

Най-известните украсени Ве-
ликденски яйца са тези, на-

правени от известния златар 
Питър Карл Фаберже. През 

1883 руският цар Алексан-
дър възложил на Фабер-
же да направи специален 
Великденски подарък за 
неговата съпруга. Пър-
вото яйце на Фаберже 
било яйце в яйцето. То 
имало външна обвивка 
от платина и бял емайл, 
който се отварял, за да 
разкрие по-малко злат-
но яйце. По-малкото 
яйце от своя страна 
се отваряло, а в него 
имало златно пиленце 

и украсено със скъпо-
ценни камъни копие на 

имперската корона. Това 
специално яйце толкова 
се харесало на царицата, че 

Александър редовно поръчвал 
на Фаберже да прави нови 

яйца, които да бъдат дос-
тавяни всеки Великден. 
След години неговият 

син Николай II про-
дължил тради-
цията. Общо са 
били направени 
57 яйца.  ◆
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