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Преданието разказва как в една сутрин на 25 
март, девойката Мария кротко седяла и четяла 
Светото писание. Когато прочела пасажа „Де-
вицата ще зачене и ще роди син“, се замислила 
развълнувано коя ли ще е тя. В този момент 

долетял Гавраил (или Гавриил), божият ангел-вестител, и й 
казал, че тя е избраницата. Така и станало, a празникът Бла-
говещение се отбелязва точно девет месеца преди Рождест-
во. Заедно с християнския празник, българите отбелязват и 
фолклорния празник Благовец.

Народните поверия гласят, че на Благовещение кукуви-
цата се чува за първи път и това е знак, че пролетта е настъ-
пила. Затова в някои райони на България празникът се на-
рича още Кукувден. Обредните песни, които се изпълняват 
на този ден съобщават, че пролетната птичка вече е дошла, а 
с нея и пролетта. Според вярванията на старите българи, ку-
кувицата се чува само до Еньовден или Петровден, тоест до 
началото на лятото, след което замлъква. Това е причината 
всички да се ослушват за нейното кукане, което предсказва 
колко години ще живее човек, вслушал се в гласа й. Според 
народната легенда, чуеш ли гласа на кукувица, трябва да 
пипнеш парче хляб и пара, за да си сит и богат през цялата 
година, а новата реколта да е благодатна. На този ден момите 
се опитват да откъснат клонката, на която е била кацнала ку-
кувицата и я носят в пазвата си, за да се задомят скоро. Блага-
та вест, че зимата си е отишла, се носи и от лястовицата – ако 
закъснее, идват студени дни. Показват се и змиите – първото 
им пролазване е лековито и болните ги чакат, оставят дрехи-
те си да ги полази змия и се надяват да оздравеят. В този ден 
змиите не хапят. Вярва се, че дори изваждат големи богат-
ства от земята от радост, че се е затоплила. По стара българ-
ска традиция змията е свещено животно, тъй като носи духа 
на прадедите. Нейното убиване се счита за грях, но тя може 
да се прогони далеч от къщата чрез различни обреди. Сто-
панката на къщата дрънчи с метални предмети и обикаля 
двора, а също и със запалени факли, като изричат заклина-
ния: „Бягайте змии и гущери, че иде Благовец“. В някои час-
ти на България им се заканват, че идват щъркелите, а в други 
ги гонят, за да се роди „благо жито“. Вечерта семейството се 
събира в дома и всички очакват, че змията-стопанин ще из-
лезе от огнището да ги преброи – когoто не намери да пре-
брои – нищо добро не го очаква през годината. 

Друг обичай, който се спазва в навечерието на Благовец, 
е почистването на селските дворове и паленето на обредни 
пролетни огньове със събраните отпадъци, за да бъде изго-
рено всичко лошо. Покрай огньовете момите запяват об-
редни песни и тръгват да обикалят къщите в селото, за да 

известят, че кукувиците са пристигнали, а с тях и пролетта. 
Благовец се смята за благ ден, на който дори раните не 

болят – затова бележат животните, а на малките момиченца 
дупчат ушите. Жените копаят лехи и садят цветя. Знахарите 
пък ловят змии, убиват ги и засаждат в главите им семена от 
босилек. Когато босилекът порасне, от малките му бледоро-
зови цветове се прави магия за омайна любов. Благовец се 
празнува и като ден на майката – оказва се особена състра-
дателност към сирачетата, към бедни и нещастни. Възраст-
ни жени учат момиченцата-сирачета как да омесят питата за 
празника, предават им традицията. Мъжете отварят коше-
рите и пускат пчелите, за да събират сладък мед. 

Народът ни вярва, че на този ден в реките, изворите и за-
кътаните горски поляни се завръщат самодивите – митични 
девойки, които презимуват в далечни земи, но щом се за-
пролети, отново се завръщат. Невидими за човешките очи, 
те ревниво пазят своите самодивски кътчета и наказват все-
ки, дръзнал да навлезе в тях. „Злосторникът“ бива отвличан 
в отвъдния свят и никога повече не се завръща към земния 
си живот. Част от обредните песни, които се изпълняват на 
Благовец, предупреждават хората да се пазят от самодивите 
и най-вече момите, които отиват рано сутринта за вода до 
близкия извор или кладенец. 

Текстовете на песните съдържат забрани, според които 
момите не трябва да тъкат и предат, а момците да не ло-
вят рало, за да не ги застигат болести. Не се спи до къс-
но – който чуе кукувицата в леглото, ще се разболее или 
ще си изпусне късмета. Който види щъркел за пръв път на 
Благовец, ще е щастлив. Щъркелът обаче не бива да лежи, 
най-добре е бъде съзрян в полет.  ◆

25 март
Празнуват: Благовест (-а), Благой, Благо (-а), Евели-
на, Вангел (-а, -ина, -ица), Евангелин (-а), Гаврил (-а), 
Габриел (-а) и всички производни на тези имена.
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