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Свети Дух се отбелязва 51 дни след Великден, на 
деня след Петдесетница. Всяка година се пада 
в понеделник. Празникът е свързан по смисъл 
с чествания на предния ден празник – Петде-
сетница. Двата празника са последни от Велик-

денския цикъл. На Петдесетия ден от Господното възкресе-
ние Свети Дух слязъл над апостолите и ги дарил с благодатни 
дарове. Според представите на християнската вяра Свети 
Дух дава живот на тварите и освещава човешките души и 
тела. Той се изобразява като гълъб в църквите.

В народните вярвания, от Велики четвъртък до Свети 
Дух душите на всички мъртви са на свобода по земята. Ходят 
обикновено по цветята и по дърветата. На Свети Дух се при-
бират и затварят чак до идната година на Велики четвъртък, 
когато се отварят небесните двери. С този ден започва Русал-
ската седмица, приемана за особено опасен период. Тогава 
идват русалийките, които според народно поверие са душите 
на млади удавници, които прелитат отвъд Дунав във вид на 
бели и жълти пеперуди. Страшни и опасни са тези души от 
отвъдното, красиви и зли като самодивите. В тази седмица те 
могат да сторят и добро, да лекуват тежки болести. Затова по 
това време обикалят русалски (калушарски) дружини, които 
единствени знаят ритуали при „самодивска“ болест.

За да се предпазят от нечистите сили, през тези дни хо-
рата носят пелин, лепка или орехова шума в дрехите си, за-
щото вярват, че русалийките бягали от тях. Закачат пелин и 
по вратите и прозорците на къщите, разстилат го и по пода. 
На полето не ходят сами, а на групи, като се минава само по 
пътечки и особено се внимава да не се стъпи върху трапезата 
на русалийките. Тя се приема за най-опасно място и ако се 
нагази, за наказание хората ще бъдат „найдени“, „сбъхтани“, 
„сблъскани“, „нагазени“, „побити“, „убити“, т.е. ще се разбо-
леят и дори умрат. Жените спазват много строги забрани 
през тази седмица – не предат, не тъкат, не перат, избягват да 
се мият. Вярва се още, че русалийките пръскат животворна 
вода върху посевите и предизвикват буйния им растеж. За 
най-опасни през седмицата се приемат „въртоглавият“ втор-
ник, „руса“ сряда и „лудият“ петък. През тези дни се спазва 
особено строга забрана за работа вкъщи и на полето. Ако те 
не се спазват, над селото ще се изсипе градушка и ще падат 
гръмотевици, а стопаните ще се разболеят от „русалска“, „са-
модивска болест“, от която много трудно се оздравява. Тази 

страшна болест се изразява в парализа, глухота или слепота 
и се лекува чрез ритуален танц, изпълняван от дружина от 
мъже, наричани русалци, а в Западна България – калуша-
ри. Всяка дружина има главатар – „ватафин“, който позна-
ва много добре чародейните билки събирани лично от него, 
както и заклинания и баяния. Само ватафинът може да влиза 
в контакт с русалките през Русалската неделя. Дружината е 
съставена от нечетен брой русалци, калушари – пъргави, 
честни, психически издръжливи мъже, които умеят добре 
да танцуват. Дрехите им са накичени с лековити билки, а 
на опинците им са закачени железни бодли и дрънкалки. 
Всеки калушар носи русалийска тояга от явор, ясен или 
дрян, нашарена и окичена с метални дрънкулки. Водачът 
носи русалийското знаме от бял лен, обшито с билки. След 
няколкодневен пост, ватафинът свиква четата си и тръг-
ват да играят по къщите, полето и нивите, като през цяла-
та седмица калушарите пазят ритуално мълчание. Според 
народно суеверие не е добре да се срещнат две русалийски 
дружини. Тогава между тях се завързва люта битка и така 
народът си обяснява названия на местности като Русалий-
ски гробища. След края на Русалската неделя калушарите 
отиват на църковно причастие и отново се връщат към 
стария си социален статус. Вярва се, че там, където са игра-
ли русалците, нивите и градините ще дадат богата реколта, 
а хората от къщите, в които са били, няма да се разболяват. 

За повечето българи Свети Дух е поредният църковен 
празник, малцина от тях си спомнят, че преди повече от поло-
вин век той е имал същото значение като Деня на славянската 
писменост и култура и Деня на народните будители. В периода 
от 1912 до 1918 г. България участва в три войни, които имат за 
цел обединението на страната. Две от тях Втората Балканска 
(1913) и Първата Световна (1914-1918) завършват с национал-
ни катастрофи. Идеалът за обединение е изгубен. В тази на-
прегната обстановка българите започват да честват Свети Дух 
като Ден на Македония и падналите български герои. ◆

5 юни
Именници: Душан, Душана, Душе (-ин, -ко)Душа, 

Шано

Свети Дух – Свети Дух – 
Света троица,Света троица,  
Петдесетница, Петдесетница, 
Русалска неделяРусалска неделя


