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Източник: „Български светци и празници“, Лилия Старева | Снимка: „Роден глас“

Св. МинаСв. Мина

Свети великомъченик Мина бил египтянин. 
Той изповядвал християнската вяра и слу-
жил във войската, разположена в Котуанска-
та област, под началството на военачалника 
Фирмилиан през III – IV век. По това време 

властта в Рим, представлявана от император Диоклети-
ан, издала указ да се предават на мъчения и да се уби-
ват всички християни, които не се покланят на идолите. 
Христолюбивият Мина не стоял дълго време в армията, 
а се оттеглил в пустинята до град Котуан и продължил 
да общува с Бога. Веднъж на тържеството в чест на ези-
ческите божества, гражданите устроили шумни зрелища 
и гнусни жертвоприношения. Като научил за това, от-
шелникът Мина влязъл в града и започнал да изобли-
чава самозабравилите се езичници. Градоначалиникът 
наредил да бъде арестуван смутителят на тържеството. 
Свети Мина бил заловен и жестоко измъчван – накрая 
воините отсичат главата му, запалват огън и хвърлят в 

него многострадалното му тяло. Когато огънят изгаснал, 
вярващите дошли на това място и събрали останалите 
мощи на светеца, обвили ги с чисти повивки и ги пома-
зали с благовония. Скоро те пренесли светите останки в 
родния му град Александрия и го погребали в почести. 
Впоследствие на това място била построена църква в 
името на светия мъченик и по молитвите към светеца в 
нея станали множество чудеса.

Народът ни е опредил този светец за покровител на 
семейството, на сираците и бездомните, пазител на пъ-
туващите на дълъг път, воините и лечителите. Св. Мина 
закриля и жените, затова на този ден те се молят пред 
иконата на светеца за здравето на децата си, за радост и 
благополучие в дома. Св. Мина е покровител на всички, 
които са изгубили нещо, помага им да го намерят, под-
държа надеждата им, че няма нищо невъзвратимо. Бли-
зо до София се намира единственият манастир, носещ 
името на Св. Мина и в който се съхранява чудотворна 
икона на великомъченика. Всяка година, в нощта срещу 
11 ноември, тук се събират много хора, вярващи в чудо-
дейната й сила. 

Същевременно народът ни е натоварил Св. Мина с 
езическата мисия да бъде господар на вълците, да ги пу-
ска и прибира. Неговият празник съвпада с времето на 
т.нар. „Вълчи празници“, които в някои части на Бълга-
рия започват на Архангеловден (8.11.) и продължават до 
Коледни заговезни (14.11.). Другаде започват от Колед-
ни заговезни и продължават до Въведение Богородично 
(21.11.). За най-тежък народът приема последния ден от 
цикъла, посветен на най-кръвожадния куц вълк, който 
върви накрая на митичната вълча глутница. Нарича се 
„Куцулан“, „Натлапан“, „Румулан“, „Клекуцан“, „Кривльо“ 
или „Кривио вълк“. 

По време на Вълчите дни народът ни спазва различ-
ни забрани, за да бъдат омилостивени вълците, за да се 
запазят стадата, както и хората, пътуващи през зимата. 
През този период стопаните не се докосват до остри пред-
мети и сечива. Жените връзват ножовете и ножиците с 
червен конец, за да „завържат“ устата на вълците. Не се 
секат дърва, не се мият и не перат, тъй като „ако пипнат 
сапун, бесният вълк ще ги срещне в гората и ще ги удари с 
патерицата“. Забранява се всякаква работа с вълна. В про-
тивен случай вълците нападат овчарите и стадата. Много 
строго се спазва забраната да не се крои и шие дреха за 
мъж на този ден, защото ако го срещне вълк в гората, ще 
го нападне и изяде. Народна приказка разказва как човек 
изул цървулите си, които били изработени през „Вълчите 
празници“, за да се спаси от вълк. Разпространен е и мо-
тивът за това, как една жена закърпила връхната дреха на 
мъжа си по време на Вълчите празници. Когато след вре-
ме отишъл за дърва в гората, той бил нападнат от вълк, 
който само откъснал кръпката от рамото му и си отишъл. 
На някои места в България жените мажат с кал около 
огнището и при вратата, както и вратите на кошарите и 
оборите, като това действие е съпроводено с диалог от 
заклинателен характер (както при Мишите празници) – 
да замажат (залепят) очите и устата на вълка. Ритуалите 
не са случайни – именно по това време на годината хищ-
ниците са много агресивни, защото започва техният раз-
множителен период и продължава около седмица. ◆

На 11 ноември Българската православна църква 
почита Св. великомъченик Мина, Св. Виктор и 
Св. Викентий. 
Именници: 
Мина, Виктор, Викентий (и техните производни)

Св. Мина, икона от храм „Успение Богородично“, гр. Габрово


