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Обичаят „Калинички“ 
или „Слънчева сватба“ 
в Асеновград

Празникът Еньовден в родопското 
градче Асеновград е много по-спе-
циален. Накъдето и да се обърнеш 
по калдъръмените улици, виждаш 
малки момиченца, на възраст 
от едва 8-9 месеца до 6-7 години, 
облечени в приказно бели рокли, 
подобно на булки. Тази феерия от 
красота и детска невинност, всъщ-
ност е обичаят „калинички“ или 
още наричан „слънчева сватба“, 
„слънчева годявка“.

Денят не е избран случай-
но – на 24-ти юни бил-
ките са най-лековити и 
Слънцето стои най-ви-
соко над Земята, затова 

малките булки пресъздават симво-
лично „слънчева женитба“, обличай-
ки се в бяло и носейки на главите си 
венчета от пъстри цветя и билки.

Традицията води началото си от 
гръцките махали на стария Станимака. 
Самата дума „калиничка“, с която днес 
се назовават малките момиченца, има 
гръцки произход и означава „хубава, 
малка мома, красавица“. Никой в града 
не помни откога точно е започнал оби-
чаят, възрастните жени, вече прабаби 
на днешните калинички си спомнят, 
че и те, а и техните баби са спазвали 
обичая, като тогава за калиничка се 
избирало едно момиченце между 3 и 
6-годишна възраст, което било от най-
богатото семейство в квартала. 

Днес традицията е запазена и 
жива, но за да остане устойчива на 
времето, е модернизирана. От го-
дини калиничките в Асеновград са 
много повече от една. Всяка майка 
иска дъщеричката й да бъде част от 
вековната традиция и да я облече в 
богато украсена бяла рокличка. Асе-
новградчани вярват, че за да расте 
едно момиченце здраво и хубаво, 
то трябва три поредни пъти да бъде 
калиничка. За това коя е най-подхо-
дящата възраст едно момиченце да 
започне да участва в обичая, мест-
ните се колебаят, според едни детето 
трябва поне да е проходило, други 
пък смело обличат в бяло и малки 
бебенца. Най-малките калинички на 
тазгодишния Еньовден бяха бебета 

на 8 и на 9 месеца, които приличаха 
на големи пухкави облачета. 

Празникът за малките калинички 
и техните родители и близки започва 
рано сутринта на Еньовден, в храма 
„Свети Николай Чудотворец“, където 
се отслужва тържествена литургия.

След нея всички отиват в Етно-
графската къща в Асеновград, къде-
то се пресъздава друг обичай – хвър-
ляне на нишани в мълчана вода. В 
бакърени менчета, украсени с цветя и 
здравец, предната вечер калиничките 
оставят пръстени, копчета, гривни, 
фиби, герданчета или други аксесоари 
да престоят през нощта. По-сигурно е 
майките им да правят това, но по-ва-
жното е, че на сутринта малките мо-
миченца си ги вземат, вече наречени 
за здраве и благодатен живот, и ги но-
сят със себе си, като талисман, против 
уроки през цялата година. 

От Етнографската къща се по-
вежда пъстро градско шествие, кое-
то прекосява улиците, оглавено от 
военен духов оркестър. Местните и 
гостите на града се събират да гле-
дат шествието и се умиляват пред 
три-четиригодишните, препъващи 
се в дългите поли на приказните си 
рокли. Цялата бяло-феерично-тюле-

на процесия преминава през мост, 
красиво украсен с розови кордели и 
стига до парка, където малките ка-
линички минават под венци и тунел 
от живи цветя, получават подаръци 
и могат спокойно да си поиграят, до-
колкото им позволяват приказните, 
но и малко неудобни тоалети. 

Отец Йордан, който отслужи 
празничната литургия в черквата 
обясни, че образът на калиничката 
много хора оприличават на лазар-
ките, но в действителност се свърз-
ва с този на малката Богородица от 
храмовата икона в параклиса „Свето 
Въведение Богородично“. Там тя е 
представена почти по същия начин 
– заобиколена от своите родители и 
приятелки, които държат в ръце за-
палени свещи. Това е важен момент 
от живота на Божията майка, когато 
тя за първи път е въведена в храма.

Традицията в Асеновград се 
спазва всяка година, роклите на 
малките момиченца са все по-кра-
сиви, все по-пищни и все по-изис-
кани. Да си майка на момиченце в 
Асеновград е привилегия и празник, 
а самият обичай „калинички“ няма 
аналог другаде по света и наистина е 
едно незабравимо преживяване. ◆


