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Текст и снимки: Светлана Радева, гл. редактор на сп. „Изживей България“

Шевиците Наричаме ги българска бродерия, везмо или шевици. И сме убеде-
ни, че са наши, български. Документирано е, че са славянски. През 
V в. от н. е. пленени славянки изработвали шевици в дома на хун-
ския вожд Атила. Основното им предназначение е да предпазват 
човека, върху чиято дреха са, от всякакви вредни въздействия.

В началото са татуировките 
върху кожата на хората. 
Древните са смятали, че 
това е предпазно средство 
срещу природни стихии 

и всякакви други вредни въздейст-
вия. Татуирането се използва в про-
дължение на векове. Такова е ста-
новището на редица изследователи. 
Затова е категорична и Ирен Велич-
кова-Ямами, която през 2012 издава 
„Архаични символи в бродерията“. 
За още по-любопитен факт съобща-
ва през 50-те години на миналия век 
големият български етнолог проф. 
Иван Коев – според него практиката 
за татуиране на кожата по това време 
все още съществува в Босна.

Кога точно са започнали хората 
да украсяват дрехите си с шевици, е 
трудно да се установи. Но и до днес 
възрастните хора по селата помнят, 
че обграждането на отворите на дре-
хите се е правело, за да се спре дейст-
вието на всички сили, които могат 
да навредят на човека. Най-богата-
та шевица е върху ризата – дрехата, 
която е най-близо до тялото.

Детските били без бродерия или 
с много оскъдна такава. Богата ше-
вица се правела върху моминската 
риза като всяка мома сама изработ-
вала своето облекло, както и това на 
бъдещия си съпруг. Красива и богато 
украсена е ризата на младата невяста. 
С напредването на възрастта везбата 
започва да намалява. Жените над 
50-годишна възраст носят ризи със 
скромна шевица. 

По подобен начин стоят нещата 
с везбената украса на мъжката риза. 
Най-богата е шевицата на ергена и 
младия семеен мъж. Единствено в 
Североизточна България в Попов-
ските и Разградските капански села 

се помни по-различна риза. Тя е с 
богато украсена с шевица в тъмната 
цветова гама моряшка яка. 

Преминаването от една възрасто-
ва група в друга и при мъжете, и при 
жените е свързано с обличането на 
съответната риза.

Бродирали се разнообразни мо-
тиви, които се запазват дълго време. 
Често пъти и векове. Затова говорят 
пътеписите на изследователи, пре-
минали през нашите земи в периода 
ХVI–ХVII в. Обяснението е във фа-
кта, че се бродира с игла и се гледа от 
конкретен модел на риза. Също във 
всяко село е имало по няколко „за-
шива“ – парчета плат с избродирани 
мотиви, които се използвали при из-
работването на ризи. Знаело се каква 
везбена украса се полага на млада не-
веста, каква на мома, каква на мъж.

В някои части на страната шеви-
ца се прави също върху престилките 
и сукмана. Тази украса е по-скромна 
отколкото по ризата.

Традиционно, първият и послед-
ният мотив (или само последният) 
се оставят недовършени, за да могат 
символите да действат. 

Особено място в шевицата заемат 
мотивите. Тук е мястото да обясним 
какво представлява шевицата от ло-
гото на списание „Изживей Бълга-
рия“. Тя е „петле“ от кръстовидната 
пазва на женска риза, носена от ка-
панците (малка етнографска група, 
която живее на територията на Раз-
градска и Търговищка област). По 
дължината на цялото бие и вратна-
та извивка се прави плътна шевица 
с полегат бод без водене на конец, 
която често завършва от вътрешната 
страна с т. нар. зъбка – вид плосък 

бод, с който се оформят триъгълни-
чета. По огърлието украсата е с цепен 
бод, който позволява да се получи 
плътна шевица. Петлетата се поста-
вят от двете страни на пазвения раз-
рез и така се получава кръстовидна-
та пазва, характерна за капанската 

риза. Изследванията показват, че 
петлетата се обединяват в групи – 
„трите светици петле“, „бягащото 
петле“, „булките петле“. В момента 
в капанските селища тези названия 
са забравени, помни се само общо-
то – „петле“.

Една много голяма група мотиви 
се бродират върху ризите на момите 
и младите омъжени жени за плодо-
витост. Най-широко разпространени 
са ромбовете и квадратите – по тери-
торията на цялата страна. Разликата 
между тях е само в цветовата гама и 
използваните везбени бодове. Има 
ги и в други части на света. 

Разноцветните и красиви ромбо-
ве и квадрати, които предлагаме на 
вниманието на читателите, са харак-
терни за македонската шевица.  ◆



България е история. България е култура. България е природа. При това – уникална. 
България е бит. България са хората – толкова различни и толкова свързани.

За да я опознаете, трябва да я видите. Но не просто да я съзрете с очите си, а да я усетите със сърцето си.
Ние ще ви помогнем да го направите. С всеки наш ред, с всяка дума, с всеки материал и снимка ще ви помогнем да се докос-

нете до България със списание „Изживей България“! Информация за абонамент търсете на: http://experience-bulgaria.eu/ 


