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По думите на стари-
те хора, Еркеч е било 
прочуто със свободо-
любието на хората му 
и неподчинението им 

на турската официална власт и по-
ради тази причина, през пролетта 
на 1871 г. Васил Левски посещава 
къщата на поп Петко Дойнов. След 
двучасов разговор Петко Дойнов из-
рича свещените думи на клетвата. С 
кръст в ръка, под строгия поглед на 
Апостола и кръстосаното оръжие, 
поп Петко обещава да запази в тайна 
разговора. След това той събира по-
заможни хора, заклева ги и им обяс-
нява, че за нуждите на борбата са 
необходими средства. В разказите на 
старите хора няма различия по въп-
роса колко пари е получил Левски 
от селото – около 40 златни турски 
лири. Преди няколко години, в чест 
на тази среща, бе издигната паметна 
плоча от родолюбивите еркечлии.

Ако някога ви се отдаде възмож-

ност, задължително посетете това 
място, ще се преселите в друга епоха, 
защото там сякаш времето е спряло. 
През годините е успяло да запази 
уникален архаичен диалект и фолк-
лор. Диалектът е така силно съхра-
нен и разпространен сред местните, 
че със сигурност ще ви трябва пре-
водач, за да се разберете с тях. Не се 
учудвайте, ако чуете думата „кафа-
дарь“, означава приятел, дори пове-
че от приятел. Еркечлии обясняват 
значението на тази дума по следния 
начин: „Звъниш на приятел в 02.00 
ч. през нощта и му казваш, стани, че 
убих човек. И приятелят започва с 
въпросите, ама какво стана, как ста-
на, защо и т.н. Ама, ако звъниш на 
кафадаря в 02.00 ч. през нощта и му 
кажеш: „Кафадарь, убих човек“, той 
без излишни въпроси става и казва: 
„Къде ще го заравяме“.

Много вицове има за еркечлии – 
весели, колоритни и хумористични:

Обикаля еркечлия поморийските 

улици с биволски рог в ръка. Търси 
откъде да купи катрань. Вижда един 
магазин с много шишета и влиза. Об-
ръща се към човека с бяла престилка:

– Кафадарь, имаш ли катрань? 
(Приятел, имаш ли катран?)

– Какъв катран, бе! Не виждаш 
ли, че това е аптека!?

– Че кво харчите в тъз аптека? (Че 
какво продавате в тази аптека?)

– Какавани харчим!
– Брей! Таки съ харчат – сал ти 

си останал! (Брей! Така като гледам, 
много вървят – само ти си останал!)

На донаборна комисия докторът 
преглежда еркешки момък. 

– Момче, ти имаш въшки, бе!
– Дофторе, чи аз да нь съм дърво 

да имам мрави?! Аз съм Чиляк! (Док-
торе, че аз да не съм дърво да имам 
мравки?! Аз съм човек!)

Безспорно, това, с което днес Ер-
кеч привлича нашето внимание, е 
Лазарито – пролетно лазаруване, за-
пазено досега в автентичен вид.

На около 35 км от Поморие, в един от трите дяла на Източна Стара планина – „Коджа Балкан“ се намира 
китното българско селце Козичино, по-известно сред местните със старото си име – Еркеч. То произхожда 
от турското словосъчетание – „еркен геч“, което означава „мини-замини“ или „мини по-бързо“. Селото е 
останало в историята като опасно за отсядане и преспиване място, през което трябва да се премине по 
най-бърз начин. „В Еркеч турски крак не е замръквал. Ако е замръкнал – не е осъмнал“ – припомнят и днес 
еркечлии. 
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Да са натрухим с носийтя и х съ-
бута вечерта думам да са сбирем да 
тропнем за лазари. Пазарили сним и 
гайдарджия, койту й айляк да духа-
дя. (Да си сложим носиите и в събота 
предлагам да се съберем и да тропнем 
за Лазаровден. Уговорили сме и гай-
дарджия, който е свободен, да идва.)

Според специалистите, такова то 
е било още в предисторическо време 
като езически празник на пролетта 
и красотата, впоследствие обвързан 
с бог Лазар. В България празникът 
е в събота, а в Еркеч – в неделя. В 
България това е празник на момиче-
то, а в Еркеч се възпява мъжкото и 
женско начало. Празникът привли-
ча жителите от цяла Североизточна 
България. И стари, и млади – всички 
отиват в Еркеч, Лазарито да погле-
дат и душата да си наситят. Дейст-
ващите лица в празника Лазари са 
момите. Лазарките избират за свой 
водач дванадесетгодишно момиче, 
току-що наканило се да разцъфне в 
моминство, но още в своето детство, 
което символизира Бога. Него нари-
чат буенец, може би името подсказва 
избуяването на природата, а може 
би идва от думата буй – название 
на брадвичката, вплетена в байряка, 
носен от буенеца, символ на неговата 
власт. Байракът е от цветя, брадвич-
ка и конска опашка, която се развява 
над главите на играещите, олице-
творявайки духа на прабългарите. 
Байракът е орнамент, символ на ра-
достта от победата. Опашката сим-
волизира грижа за добитъка: главен 
поминък на еркечани е животно-
въдството. Тя е своеобразен разказ 
за героя на кон: прабългарски кан, 
Мадарски конник, Свети Георги. Бя-
лото платно – месала в облеклото на 
буенеца е връзката на човека с Бога, 
с духовността. Човек се ражда и го 
завиват в платно, човек умира и го 
покриват с платно. Белотата на плат-
ното прогонва злото и символизира 
Божията закрила. Много характерно 
е обличането на буенеца – то е „спе-
циалност“ на няколко стари жени. 
Ризата е бяла, от домашен плат, сил-
но подсинена, с три четвърти широ-
ки ръкави. Полите, огърлякът и кра-
ят на ръкавите са бродирани с конци 
с тъмносин и червен цвят. Украсата 
на моминската глава е оригинална: 

върху шапчица от памучен плат са 
пришити краища и пелеши, които 
се спущат по гърба, наред с дълги-
те плитки. Песните разказват. С бу-
енеца напред лазарките тръгват из 
селото, пеят песни, наситени с лири-
зъм и красота: „Върба има – Върба 
нема!“; „Де съди кадън (древна бъл-
гарска дума – хубава, красива) Ту-
дора“; „Йорго, любя, Йорго“. В дома 
на годениците се изпълняват песни, 
пожелава се щастие и радост на мла-
дите. Повечето песни са посветени 
на момците. Свекървата дарява бъ-
дещата си снаха. Сред песните осо-
бено се отделя разказът за еркечан-
ка, която отмъщава за убийството 
на своя брат и запалва „алибейови 
конаци и субашови чухлици“. Тази 
песен е бисер в китката на народното 
творчество. Заловената мома поръч-
ва на своята майка: „Куга ма, мале, 
убесят, // куга джънлати отстъпят, // 
пък ти, мале мо, пристъпи, // пъстри 
ми поли наряди, //кръстоват пелеш 
прикачи – // да видят, мале, хората// 
каква е Рада хубава! // Какви й пъст-
ри полите!“ След обхождането на 
селото лазарските куди се събират в 
местността Дольник, където песните 
кънтят, а ехото ги разнася низ гори-
те и полята. Празникът продължава, 
докато започне да се смрачава. В хо-
рата се включват и младежите, които 
до този момент се любуват на своите 
избраници. Кумовете „изтеглят“ ла-
зарското хоро по стръмния бряг на 
Дольник към хорището, където вече 
се намесват всички младежи, играят 
се любимите хора, а с пайдушкото за-
вършва празникът късно през нощта. 

Емоциите, които човек изпитва, 
присъствайки на Лазари в Еркеч, са 
неописуеми! Заслужава си човек да 
ги преживее, няма нищо по-ценно от 
това да познаваме своите корени, да 
почитаме, съхраняваме и предаваме 
на поколенията българските тради-
ции и обичаи!

Поради своя колорит и автентич-
ност, за приноса му в опазването и 
популяризирането на националната 
културна идентичност, през 2016 г. 
Еркечкото лазаруване е вписано в 
Националната листа на нематериал-
ното културно наследство и предло-
жено за включване в Световната лис-
та на ЮНЕСКО.  ◆

брбббббббббббббббрбрбббрбрббрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбррррбббббббрбрбббрбрбббрбрбрбррбрбрббрбрррррбрбббрббрббрббрбрббббрббрбрррббрбббрбрбрбббрррббрббрбррбббббрббббрбрбббббрбрбрбрбрбрбррбррррррбрббрббрбрбрбрбрбрбрбррбрбрбрбрбрббрбрбббрррррррбрбрбрбрррбррррбррбрбрбрбррбрррббрбрбррбрбррррбрррбррбрбрбрбрррббббрбррбрбррррбрбрррбррбббрббрбрбрбрбрбррррррбрбрбббрббррбрбрбрррррррррббрбрбррбрррбррррббрбрррррбрбрррбррбррбрбррббрббббррбррррррррбррбрррбрбрбббббррбрррррррррррббрбррррррррррррррббббббрррррррррррррррббррррррррррррррррббрббррбрррбрррррррбррбррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррройййойойойойойойойойоййойоййойойойоййоййойййойойоййййййййойййййййййййййййййойййййййоййойойоййййоййойййойййййойойойоййййооййоййойойййойййййоййоййооооойойойййййойойоййоййойоййоййойойойойойооооойооооооййоййойоййойойойоййййййооооооойоййййойойойойойййойойоооооойооойоййойойоййоййойойоооооойооойойоййоййойойййййоооооооооойойоййойоййойййоййййооойоойоййойоййййййойооооооойоойооооойойййййойййййййооойооойойойойойййойоойооооойойойойоййййййооооойойоййойоййййойййойойойойоойойоойойоооойооойойоййойоооооооойойййййййййооойойййййййоойооййойййййййооойййойййййоооойоооййййойййоооооооойййййоййооооооооооооойоооооооооооойооооооо 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222/2//2//2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2//2/2/2/22/2/22/2/2//2/////2/////////2/2/2///////22///////////2///2/2////////////222////////2////2222////2222222//2/2/2////2/222/222222/22222/2/2//////2///22222222222222222/2/2/2/2///2///222222222222/2/////2//2/2/2/2//222222222/2/2/2/2//2/2//2/22222222222222//2/2/2/2/2/22/22/222///2///2/2/2/2/2222/22/2/22/22/2/////2222/2/22////2/2////2222//2/2/2222222/////222222/////////2222222//2/2////2/2/222222//22222222/// 02020202020202020202020202020202020202000202202002002020002020000020000000000002220000200000202000020000000000202020200000200000200000000000000022222200000000000000000222200000000000000000000000000000000000000000002020000000000000000000000000000000000000000000000000


