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ГерманГерман

Герман е цариградският патриарх, на когото 
църквата посвещава отделен празник в календа-
ра – 12 май – заради продължителната му бор-
ба с иконоборството. Живял е през VIII в., по 
времето на император Анастасий, когото спо-

менават заради изграждането на стените Анастасиеви. 
След продължителната си борба с иконоборците Герман 
напуснал патриаршеския престол и заживял в пустинята. 

В народната представа светецът се свързва с много 
по-древни езически повелители на небесните летни бури 
– град, дъжд, огнена стихия. Българинът го нарича Гер-
ман, Гечо, Джерман, Калоян, Кабаиван, Скалоян, Драган-
чо и изпълнява на празника му обичай за предизвикване, 
измолване на дъжд. Нарича се още Герман Градушкар, 
защото пази хората от градушка. Негови побратими гра-
душкари са Вартоломей (11 юни), Лисе (14 юни) и Видо-
вден (15 юни). Герман е първият, най-главният. 

На този ден се изпълнява обичаят Герман, който е обред 

за измолване на дъжд, разпространен в Северна България, 
южните склонове на Централна и Източна Стара планина 
и в Странджа. Той не е календарно обвързан, а се изпъл-
нява при продължително засушаване или непосредствено 
след другия обичай за измолване на дъжд – „Пеперуда“, по-
някога и на някой празник – Летен Св. Атанас, Летен Св. 
Никола, Еремия, дните след Гергьовден и др.

Основна част от обичая Герман е изработването на 
антропоморфна мъжка фигура от кал или глина, която 
ритуално се погребва. Тази кукла се нарича Герман, но са 
познати и наименованията Георги, Гечо (в Тетевенския 
балкан); Дюрманджо, Драганчо (Разградско); Скалоян, 
Кабаиван (в Северна Добруджа). Фигурата се изработ-
ва от девствени момичета под ръководството на по-
възрастни жени и е доста детайлна – правят й се очи, 
вежди, уста и т. н., като големината й може да достигне 
до половин метър. Характерна особеност е ясно изра-
зеният фалос. Ръцете се кръстосват на гърдите – като 
на умрял човек. След изработването на фигурата, тя се 
полага в ковчег, покрива се с цветя, слага й се запалена 
свещ и жените я оплакват като мъртвец. Някъде дори е 
викан свещеник, за да го опее. След опяването, куклата с 
тържествена погребална процесия се отнася край някой 
водоизточник, обикновено река, където се погребва. В 
крайдунавските села Германът не се погребва, а се хвър-
ля в реката; където няма река, се погребва на кръстопът. 
На гроба се поставя малък дървен кръст, жените ходят 
там и правят помени (до деветия ден). Вярва се, че след 
изпълнението на този обичай, завалява дъжд. Ако дъж-
довете обаче са прекалено силни или проливни, куклата 
се изважда от гроба.

На празника Герман не се работи никаква, особено 
полска, работа. 

Различни са представите на народа ни за градушката, 
но, при всички случаи, тя е зло, изпратено от Бога като 
наказание за греховете на хората. За това, че са работили 
на нейните празници (Четиримата градушкари, първата 
събота от март, Сирния понеделник и др.), за това, че на 
някой орел е сторено зло (счупени са яйцата му, открад-
нати или убити са орлетата му, развалено е гнездото му). 

Обикновено градушката се води от кръстати орли 
или хали, от самия дявол или от езерни самодиви. Когато 
трябва да се води градушка, орелът отива там, където е 
събрана, започва да крещи и да обикаля. Градушката из-
лиза и тръгва след него, където я отведе. 

Средство за предпазване от градушка е милостиня-
та: да се дават на сираци, на вдовици и сиромаси храна; 
жито, ръж, царевица. 

Змейовете също могат да защитават хората от градуш-
ка. Тези, които са на служба при Св. Илия, влизат в бой с 
халите и орлите и ако успеят да ги надвият, не вали. По-
сигурно защитава нивите самият орел. За предпазване 
от град се почитат Великия четвъртък, четвъртъците от 
Възкресение до Възнесение (наричат ги още Сухи четвър-
тъци), Мартините съботи, срядата и съботата преди Гер-
гьовден (нея наричат Бялата събота), Св. Константин и 
Елена, Св. Панталеймон. Ако през тези дни се е работило, 
не само, че ще пада градушка, но зърната й ще имат фор-
мата на нещата, с които се е работило – например кола, 
рало, вретено, хурка.   ◆

Именници: Герман, Германа, Геран, Герилко, Герин, 
Герослав, Герун, Геруш, Герчо, Гера, Герана, Герка, 
Германка


