
24 Роден глас

расява обикновено с лък (против бо-
лести) и кръсташка с четири цвята. 
Първият хляб се нарича на Св. Влас, 
другия – на Св. Петка. Хлябовете се 
прекаждат в обора. От хляба за Св. 
Влас слагат в храната на животни-
те, от хляба за Св. Петка раздават 
на съседите. Докато раздават хляба, 
жените подражават на воловете: му-
чат, ритат се. Чрез тази своеобразна 
магия се опитват да предпазят доби-
тъка от болести. Вярвало се е, че на 
този ден добичетата не трябва да се 
впрягат, тъй като ще се разболеят. 
Затова хората ги оставяли да си по-
чинат и ги отрупвали с грижи. Риту-
алите имат цел да запазят животните 
от болестта влас (особена болест на 
стомаха и червата). Някъде се прави 
„разсичане“ на болестта чрез словес-
на магия – на дръвника се поставят 
няколко вълнени нишки, стопанката 
замахва с брадвата. „Какво сечеш?“, 
пита я друга жена. „Влас сека“, отго-
варя тя и разсича нишките. 

Празникът се почита и до днес в 
пловдивските села Калояново, Дъл-
го поле и Царимир. С годините се е 
утвърдило едно негласно съревнова-
ние между мъжете от махалите – кой 
огън ще бъде най‐буен, ще издържи 
най‐много време и най‐дълго ще 
има хора около него. Жените пък се 
състезават коя ще изпече най‐вкус-
на баница и питка. Традиционното 
пожелание, което звучи навсякъде в 
Калояново през този ден, е: „Колко-
то по‐висок е огънят, толкова повече 
здраве за добитъка“. Когато пламъ-
ците на огнищата намалеят, децата се 
надпреварват да ги надскачат. Тогава 
започва най‐веселата част на празни-
ка – хората и песните.

На Власовден се спазват някои 
забрани. Жените не предат, за да не 
става „влас“  в очите им. Мъжете не 
впрягат волове, тъй като се вярва, че 
дори „опасан в девет колана“ , волът 
този ден се разпасва. Празникът се 
спазва и от овчарите, за да не се раж-
дат „власати“ , с груба вълна овце. В 
Централна България Власовден се 
празнува и за нивите – да не ловят 
„влас“ , т.е. да няма празни класове. 
Власовден е тясно свързан с пред-
хождащия го Чуминден. Обредни-
те практики са еднакви: в основата 
им лежи идеята за омилостивяване 
чрез житна жертва на болестотвор-
ните демони.  ◆
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На 11 февруари православни-
ят християнски свят почита 
свещеномъченик Влас Се-

вастийски, посечен заради вярата 
през 312 г. Той бил епископ на гр. Се-
вастия, Кападокия. Когато започват 
гоненията на християните, се скрил 
в една пещера в планината Аргиос. 
Редом до него живеели диви зверове, 
но с нищо не заплашвали светеца. В 
пещерата пристигали болни хора и 
животни и той на всички помагал. 
Мълвата за отшелника се разнесла 
надалеч и гоненията не го подмина-
ли. Призовавали го на съд, подлагали 
го на изтезания, но свещеномъченик 
Власий не се отказал от вярата си.

Народният празник има различ-
ни имена: Влас, Власовден, Власу-
вица, Муковден, Муканица, Волски 
празник.

Мнозина изследователи поддър-
жат тезата, че Св. Влас е наследникът 
на древното славянско божество Ве-
лес. В негова чест народът назовал 
дори едно съзвездие – Плеяда. Бъл-
гарите го нарекли Власци. За Велес се 
смята, че е произлязъл от животно, 
че е Бог-животно. Свързват го с до-
машния добитък и плодородието на 
земята, а оттам – и с богатството и 
стопанското благоденствие. Научни 
съпоставки и данни подсказват, че 
е съществувал мит за непримирима 
борба между земното божество Велес 
и върховния славянски бог Перун, 

изразител на небесното начало. Сю-
жетът е, че Велес открадва богатства-
та на Перун – добитък, хора и дори 
жена му. Затова върховният Бог-гръ-
мовержец се впуска да преследва и 
да открие Велес. Намира го, скрит в 
пещера, зад натрупани дървета и ка-
мъни. Разиграва се бой между двете 
божества и Перун побеждава. И, като 
завършек на битката, завалява благо-
датен плодороден дъжд. Отгласи от 
този мит се разпознават и в много 
обредни народни песни и приказ-
ки. В различни версии се разказва 
за битка на юнак или светец срещу 
змей, който е затворил реките и с 
това е пленил плодородието, но след 
гибелта му настъпва пълноводие и 
завалява живителен дъжд.

Подготовката за празника започ-
ва още от предния ден, когато млади-
те мъже започват да събират дърва 
и после да ги струпват на някое от 
кръстовищата в селото. Във всяка 
къща стопанките стават рано, пре-
меняват се като за сватба, замесват 
и опичат по два обредни хляба. При-
готвят и кравайчета – първото, изва-
дено от пещта, слагат на главата на 
някое от добичетата в обора, а оста-
налите събират в бохча за после, ко-
гато пийналите мъже ще имат нужда 
и да хапнат нещо. В същото време 
мъжете почистват обора, изчесват 
воловете и ги изкарват на водопой. 

Обредният хляб е квасен и се ук-

Свети Влас, Власовден


