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Свети апостол Вартоло-
мей се смята от някои 
църковни историци за 
едно и също лице с На-
танаил, когото апостол 

Филип довел при Исус Христос. 
Вартоломей бил в числото на Два-
надесетте апостоли, на които Господ 
дал сила да изцерява болести и да 
правят чудеса. 

След слизането на Светия Дух, 
когато апостолите тръгнали да про-
повядват Евангелието, на Вартоло-
мей се паднал жребият да отиде в 
източните страни, където отишъл и 
апостол Филип. Веднъж, когато те 
проповядвали отделно в градовете 
на Мала Азия, Вартоломей получил 
откровение, че Филип търпи при-
теснения и оскърбления, и Господ му 
заповядал да отиде и да му помогне. 
Вартоломей се вслушал в това вну-
шение и оттогава вече не се разделил 
с Филип до смъртта му и делил с него 
трудове и опасности. Във фригий-
ския град Йерапол, където апосто-
лите отвърнали много езичници от 
идолопоклонство, идолските жреци 
възбудили против тях властта и на-
рода, и поискали тяхното смъртно 
наказание. Св. апостоли били разпъ-
нати на кръст. Но изведнъж се поя-
вила страшна буря със земетресение. 
Изплашеният народ настойчиво ис-

кал освобождаването на мъченици-
те. Престарелият Филип вече предал 
душата си Богу, като се молел за свои-
те мъчители, а Вартоломей бил снет от 
кръста още жив. Той погребал тялото 
на апостол Филип, след това кръстил 
повярвалите, поставил за епископ 
благочестивия старец Стахий и след 
няколко дни напуснал Йерапол, като 
посетил Индия – както говори пре-
данието – и превел Евангелието на 
индийски език. Историкът Евсевий 
Кесарийски разказва, че знаменитият 
учен Пантен донесъл в Александрия 
евангелие, намерено от него в Индия, 
което предполагат, било занесено там 
от Св. ап. Вартоломей. След това апос-
тол Вартоломей посетил Армения, 
където обърнал към християнството 
много езичници и чрез Божията сила 
правел чудеса. Дъщерята на царя била 
много болна. Св. Вартоломей я из-
церил. В град Албанопол идолските 
жреци подбудили против ап. Варто-
ломей жителите. Апостолът бил раз-
пнат на кръст с главата надолу; одра-
ли му кожата и му отсекли главата с 
меч. Християните снели от кръста 
тялото на апостола и го поставили в 
оловен ковчег. По-късно мощите на 
Св. апостол Вартоломей били прене-
сени в неаполитанския град Беневент, 
а след това в Рим. На 11 юни църквата 
почита и апостол Варнава.
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В народните вярвания Вартоло-
мей е един от четиримата градуш-
кари. Затова наричат празника му 
Върти-удри и Върти-сучи. Според 
едно старо поверие, в деня на Св. ап. 
Вартоломей слънцето бавно поглеж-
дало към зимата. Дните лека-полека 
почвали да се топят, а нощите – да 
отмъкват секунди, минути и часо-
ве чак до настъпването на зимата. 
Природните стихии, неподвластни 
на човешкия разум, за българина са 
магически и свръхестествени съще-
ства. Такива са и ветровете, които 
живеят на края на света. Те били 
заключени в огромна пещера, коя-
то пазел сляп великан. На него било 
отредено да запушва с длан входа 
на пещерата. Но понеже бил слепец, 
понякога от умора губел ориентир 
за изхода й. Тогава оттам хуквали 
по земята всички природни стихии 
– ветрове, хали и вихрушки, и не се 
връщали, докато не се навърлуват 
до насита. Те били толкова много-
лики, че хората започнали да при-
познават в тях различни същества. 
Някои докарвали страшни бури и 
градушки, затова ги наричали „чер-
ни“ ветрове. Други духали от топ-
лото море, носели прохладен дъжд 
и били истинска благодат, затова 
им казвали „благинко“. Природните 
стихии слизали от Горната земя, за 
да прогонят буреносните облаци и 
мъгли, правели лятото прохладно, 
а зимата – толкова студена, че звез-
дите треперели от страх. Зли демони 
излизали и от Долния свят. Сърдити 
и гневни, винаги докарвал и пролив-
ни дъждове и гръмотевични бури 
през лятото, и много обилен сняг 
през зимата. Най-страшни били 
зимните вихрушки – истински юди, 
рожби на самодиви, които крадели 
млякото, съня и здравето на хората 
и добитъка. 

Против всичко това, прадедите 
ни открили своя бранител в образа 
на Вартоломей – лечител и чудотво-
рец. Традицията повелявала жените 
да не работят, мъжете да не сеят в 
нивите, за да омилостивят светеца. В 
този ден овчарите пускали стадата по 
поляните, качвали се на високо бър-
до, където прекарвали от изгрев до 
залез слънце. Вперили поглед в небе-
то, час по час гледали какви ги върши 
небесното светило, с какви облаци се 
заиграва, какъв вятър го задява... ◆


