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„МЯСТОТО НА ХЛЯБА В 
КУЛТУРАТА 
НА ТРАДИЦИОННОТО/
ПРЕДМОДЕРНОТО 
ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ” 
Автор: ЙоАннА ниновА

ХУМАНИТАРИСТИКА

„ГОЛЯМ СЪМ, 
защото като ме хвърлят в земята, 

шест месеца лежа зарит и трая. 
Сетне ме жънат и върхат. 

Като пуснат диканята да ме реже и ситни, пак 
трая. 

Носят ме на воденица и ме мелят между камъните. 
Месят мe,  с вода ме бъркат, на огън ме пекат и пак 

трая ... „ 
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Една стара българска поговорка гласи: 
„Никой не е по-голям от хляба”. С 
тази кратка мисъл народният гений 
в синтезиран вид е изразил своето 
отношение към насъщния, който го 

съпътства в ежедневния цикъл от раждането до 
смъртта. Това, достигнало до нас под формата 
на народна мъдрост отношение на дълбоко 
преклонение и уважение на българина към 
хляба, поставен от него на най-високото стъпало 
в йерархията на човешките ценности, мотивира 
моя избор на тема на настоящото изследване. 
Заедно с това, проблемът за мястото на хляба 
в културата на българското общество, именно 
в традиционната/предмодерната епоха, ме 
заинтригува със своята културна многопластовост, 
идейна многозначност и възможност за 
изследване и интерпретация от гледна точка на 
неговите хранително-физиологични и символни 
стойности. Стоящ в центъра на живота, самият 
той извор на живот, хлябът в традиционната/
предмодерната епоха има връзка с- и обвързва 
помежду им индивида (мъж/жена), семейството 
и общността. Вплел преки и преносни конотации, 
насъщният участва в различни сфери на 
човешкото – бит, труд, митология, религия, 
медицина, фолклор и природното –  земята.

В началото на настоящото изследване, преди да 
се спра на същността, целта, обхвата, времеви 
граници и пр., на краткия библиографски 
преглед на основните източници по темата, и на 
описанието и интерпретацията на разглежданата 
проблематика, смятам за необходимо да 
дефинирам основните за изследването понятия: 
‘традиционно’/‘предмодерно’ общество, 
респ. култура, използвани от историческата 
антропология (етнология, културология). По 

отношение и на двете възприемам позицията на 
доц. д-р Райна Гаврилова, съгласно която:

•	 традиционно/предмодерното 
общество е „... обществена структура 
и респ. нейната култура, в които 
традицията (прецедентите) има по-
висока стойност от нововъведението, 
чиито субекти са колективностите, а 
не индивидите, и в които колективният 
интерес по правило доминира над 
индивидуалния; в които културните 
системи, норми и форми, социалните 
практики и индивидуалното поведение 
следват ясни модели, легитимирани 
от тяхната миналост (унаследеност) 
и свещеност, и които наричаме 
традиции”1. 

Както отбелязва доц. д-р Райна 
Гаврилова традиционна/предмодерна/ранно-
модерна култура “не е фиксирана матрица за 
възпроизвеждане на социално поведение и 
културни нагласи, а абстракция, идеален тип, 
който ни позволява да съкращаваме огромните и 
ненужни припомняния на добре известни черти 
на културната ситуация в разглеждания период. 
Индивидуалните й проявления са безкрайно 
многообразни.”2

Следователно, по своята същност понятието 
включва типичните (характерни) представи, 
ценности и норми по отношение на културата на 
дадения етап от развитието на обществото и дава 
възможност за анализ и оценка на културните 
различия. 

<?>  Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исто-
рически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1, 2010,   
  с. 21
2  пак там, с. 21
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 I. Същност, цел, обхват и времеви 
граници:

По своята същност, първата част на 
настоящото изследване представлява опит да 
се проследи и опише наличният емпиричен 
материал по темата за хляба в културата на 
традиционното/предмодерното общество. 
Стъпвайки на него, във втората част ще се 
постарая да предложа интерпретация и 
собствен коментар по разглеждания проблем. 

•	 Целта, която си поставям е отговор 
на въпроса: „Какво знаем за хляба в 
традиционното/предмодерното общество в 
България?” и изграждане на цялостна визия за 
мястото, функциите и значението му в културния 
модел от епохата. Придържайки се към идеята, 
че хлябът в традиционната култура на българите 
се развива най-малкото на две нива – профанно 
и сакрално, ще се опитам да откроя: 1) Кога се 
появява? 2) В кои ситуации се използва? и 3) 
Защо?, като в процеса на работа използвам 
подхода на т. нар. ‘включено наблюдение’, т. 
е. описание + анализ. Като резултат очаквам 
възможността за осъществяване на досег с-, 
осмисляне и усвояване на всекидневието, 
манталитета, светогледа, нагласата и културата 
на българина през периода на предмодерността. 

•	 Времевите граници на настоящото 
изследване реферират към периода XIV-XIX век. 
Именно този период в българската история се 
характеризира най-често като традиционна/
предмодерна или прединдустриална епоха, а 
обществото – като традиционно/предмодерно, 
прединдустриално. Както отбелязва френският 
антрополог и социолог Марсел Мос (1872-

1950) предмодерните общества по света 
(вкл. и в България) са „обществата, които са 
непосредствено преди нашето и още съществуват 
около нас и дори в множество обичаи, както и в 
общоприетите нравствени правила”3. В своето 
проявление те не са непременно в опозиция с 
модерното. “Между двата типа не съществува 
граница, а обща зона, която може да бъде много 
широка”4.

 Поставените в изследването времеви 
граници – в рамките на традиционното/ 
предмодерното общество – са на пръв поглед 
твърде обширни – става въпрос за 5 века, но 
на практика се оказват напълно обективно 
издържани. Това се обуславя от една страна от 
факта, че всекидневното мислене, т. е. съзнанието 
на хората, формиращо традиционната култура 
на епохата се изменя твърде бавно с течение 
на времето, обуславя се от промените в бита и 
в никакъв случай не съвпада с политическата 
историята на България, а политическото членене 
на културата е неадекватно. Видно е, че дори и 
в отсъствието на единен политически център и 
елит след 1396 г., българската културата не спира 
своето развитие, защото над нея оказват влияние 
не само политическата ситуация, но и множество 
други фактори. В крайна сметка се получава така, 
че дори и след падането на Второто българско 
царство, българският културен модел се запазва 
и просъществува, намирайки среда за развитие 
в народните вярвания, фолклор, митология, 
религия и пр. 

 От друга страна – поставените в 

3  Mauss, M. The Gift: the Form and Reason for 
Exchange in Archaic Societies. London, Routledge  
    Classics, 2002, p. 104
4  Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: исто-
рически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1, 2010,   
  с. 21
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изследването времеви граници са обективни и 
от гледна точка на това, че именно традицията, а 
не иновацията в разглеждания период се третира 
като ценност с по-висока стойност5, т. е. разлика 
и/или промяна в мястото, което хляба заема в 
културата на традиционното/предмодерното 
общество с течение на времето почти не се 
забелязва. И все пак, ако може да се отбележи 
такава, както показват теренните изследвания 
от с. Покрован (Ивайловградско)6, гр. Койнаре 
(Врачанско)7, с. Бъзовец (Русенско)8, в Родопите, 
Странджа, Пловдивския и Софийски край, както 
и теренните изследвания на етнографа Димитър 
Маринов в Северозападна България9, то те се 
забелязват и се дължат не толкова на смяната на 
поколенията, които видоизменят традиционните 
практики в изработването на хляба, колкото 
на спецификата на природните условия 
(географско разположение, климат, релеф), на 
икономическата ситуация и на човешкия фактор 
(турци, гърци, власи, сърби, евреи, цигани), 
заобикалящи и неизменно, оказващи влияние 
върху културата и светогледа на българите 
в отделните региони по българските земи в 
периода XIV-XIX век. В подкрепа на казаното 
предлагам няколко впечатления и мнения на 
горецитираните изследователи, работили на 
терен:

- Никола Ценкуловски, гр. Койнаре 

5  пак там, с. 21
6  Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покро-
ван, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
  1993, 108-113
7  Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град 
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, 56-
67
8  Русев, Р. 2004: http://www.belb.net/personal/
rusev/statii-4.htm [електронен ресурс].11.01.2011
9  Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „На-
родна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.  
    Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981

(Врачанско): „Обредните хлябове на Койнаре са 
почти еднакви с тия на околните селища”10;

- Георги Граматиков, с. Покрован 
(Ивайловградско): „Съпоставяйки обредните 
хлябове от с. Покрован с тези от цялата страна, 
ще видим, че те имат същите функции, място 
и значение в народната култура на българите. 
Регионалното, местното в тях са различните 
конкретноизбирателни мотиви и способи, които 
(...) отразяват развитието на образното мислене 
на жената покрованка и нейния стремеж да 
твори и създава нещо свое в културата ни.”11

- Димитър Маринов, Западна България: 
„Сведенията за селския хляб се повтарят век след 
век. Сменят се поколенията, но той остава един и 
същ”12.

•	 Основният изследователски проблем, 
с който се сблъсках при написването на  
настоящото изследване бе от една страна – 
историческата отдалеченост на разглежданата 
епоха и времевата пропаст, разделяща 
специализираните изследвания през XIX-XX век 
от периода XIV-XVIII век, а от друга – липсата 
на системно събирани етнографски данни, 
намираща израз в непропорционалността на 
наличните материали – много повече автентични 
сведения по темата за времето от XVIII век 
насетне, отколкото за това между XIV-XVIII век. 
Поради тази причина и с оглед невъзможността 
за провеждане на собствено теренно проучване 

10  Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град 
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, с. 
57
11  Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покро-
ван, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
   1993, с. 113
12  Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разде-
ля и събира човешките светове” – В: сп. Български  
    фолклор, кн.2, 1992, с. 8

ХУМАНИТАРИСТИКА
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ще разпростра своя анализ върху страната като 
цяло. 

IІ. Ретроспективен библиографски 
преглед  

на ползваните източници: 

Като съществен елемент от културата на 
традиционното/предмодерното общество – в 
това число от менюто, бита, трудовата дейност, 
медицина, фолклор, митология, обредната 
система и религиозни вярвания – хлябът е обект 
на изследване главно от страна на етнографията 
и фолклористиката. Като интердисциплинарна 
тема, свързана с културата на традиционното/
предмодерното общество обаче, хлябът бива 
осмислян и проблематизиран и от страна 
на науките културология, антропология, (в 
частност историческата антропология, с оглед 
дисциплината към която реферира настоящият 
текст), социология и пр. Отчитайки историческата 
отдалеченост на настоящето от разглеждания 
период (XIV-XIX век), както и описаните (в точка 
първа) същност и цели на настоящото изследване, 
условно ще си позволя да разделя наличните 
материали на:

1. Сведения от първа ръка – тук 
попадат онези извори, които под 
формата на разказ дават описание на 
външните характеристики, вкусови 
качества и употреба на хляба, а именно:

•	 Дневници и пътеписи на пътуващи през 
българските земи в Османската империя 
европейски благородници, дипломати, 
пътешественици, търговци13; 

13  Бургундският рицар Бертрандон де ла Брокиер 
(1432 г. посещава югоизточен Анадол и Одрин),  

•	 Османски регистри, протоколни книги и 
пр. документи14;

2. Сведения от втора ръка – тук попадат:

•	 Сведения, занимаващи се с едно по-
задълбочено, целенасочено и подробно 
етнографско изследване и описание на 
източниците, средствата за добиване, 
обработка, изпичане и консумация на 
хляба, както и на неговите основни вкусови 
характеристики. Дело на български етнографи, 
етнолози, фолклористи, историци, антрополози 
от XIX и XX век, на тях се опира моят етнографски 
разказ за хляба: Михаил Арнаудов (1943), Христо 
Вакарелски (1943, 1974), Никола Ценкуловски 
(1978), Димитър Маринов (1981), Георги 
Георгиев, Атанас Примовски, Мария Василева 
(1983), Стоян Ганчев, Маргарита Василева, 
Стефана Стайкова (1985), Николай Колев (1987), 
Станка Янева (1981, 1984, 1986, 1989) и др. От 
по-новите изследвания, посветени на табуто и 
употребата на насъщния при различни обредни 
и всекидневни практики трябва да отбележа 
работата на Лилия Радева, Ани Кирилова 
(1991), Георги Граматиков (1993), а от най-
новите – съответно на доц. д-р Райна Гаврилова 
(2000, 2008), Вера Бенина-Маринкова, Илонка 
Антонова, Зоя Паприкова-Крутилин (2003), Руси 

     немецът Ханс Дершвам (между 1553 и 1555 г. 
живее в Истанбул), немецът Стефан Герлах (XVI век  
     посещава Цариград), французинът О. Г. дьо Бузбек 
(1553 г. посещава селата около София), анонимен  
     френски пътешественик (пътепис от 1621 г., 
отразяващ пътуване по пътя Белград-София-Пловдив- 
     Одрин), френският благородник граф Ал. М. 
д’Отрив (1786 г. пътува по маршрута Одрин-Силистра),  
     руската пътешественичка М. Ф. Карлова (1868 г. 
посещава Македония и Албания) и др.
14  „Законникът на султан Селим I (1512-1520)” 
от 1512 г., „Регистър на тимари, зеамети и хасове в  
     Търновско” от 1502 г., кадийските регистри от 
Русе, протоколните книги на кадиите от София и  
     Видин от II половина на XVI век и др.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Русев (2004) и др. При някои от тях като Никола 
Ценкуловски, Георги Граматиков, Руси Русев се 
наблюдава стесняване обхвата на изследването 
до конкретна група и регион (гр. Койнаре, с. 
Покрован, с. Бъзовец); 

•	 Монографии, статии и книги, които се 
занимават с интерпретацията на хляба като 
понятие, феномен, обред, традиция, връзка 
със заобикалящия природен и културен свят. Те 
насочват моя анализ и интерпретация, относно  
ястото на хляба в традиционната култура на 
традиционното/предмодерното българско 
общество: „Българска народна митология” (1983 
г., проф. д. и. н. Иваничка Георгиева)15, „Книга за 
хляба” (1984 г., Стоян Райчевски в съавторство 
с Илия Зайков)16, „Български обредни хлябове” 
(1989 г., ст. н. с. II ст. д-р Станка Янева)17, „Хлябът 
– ключ, който разделя и събира човешки 
светове” (1992 г., Цветана Георгиева)18, „Хлябът 
на българина: хляб без квас, хляб с квас” (1993 
г., проф. д. и. н. Иваничка Георгиева)19, „Хлябът 
в българската традиционна фразеология” (1997 
г., Екатерина Атанасова)20, „Трапезата – вещ-

15  Макар, че не обособява отделна тема по проблем 
за хляба, тя го свързва и пречупва през народната  
     митология, вярвания и умотворения.
16  Двамата най-подробно проследяват пътя на 
‘ставане’ на хляба, от засяването на пшениченото зърно в  
     земята до ритуалното му поставяне в средата на 
трапезата и значението му в традиционната българска  
     култура.
17 Изследователката вплита етнографско описа-
ние и подробна интерпретация на хляба от гледна точка на  
     обредната система на българите в традиционната/
предмодерната епоха.
18  Авторката проблематизира съжителството на 
християнство и ислям по българските земи, от гледна  
     точка на насъщния.
19 Разглежда функциите на различните видове хляб 
(с- и без квас) във всекидневната и обредно-ритуална  
     система на българското традиционно/предмодерно 
общество.
20  Както личи от заглавието, тя разглежда 
употребата на лексемата ‘хляба’ във връзка със  

знак в традиционната българска къща” (1997 
г., ст. н. с. II ст. д-р Ана Лулева)21, „За небесния 
хляб на православните българи” (1997 г., Мария 
Колева)22, „Коледа и сурва” (1998 г., Маргарита 
Василева)23. 

 Разбира се, темата за хляба надхвърля 
посочената литература. Като самостоятелно 
изследване или като акцент от етнографско 
описание на определен регион от България или 
на страната като цяло, хлябът винаги намира 
своето място.

III. Етнографско описание на хляба 

през периода XIV-XIX век:

•	 Понятието ‘хляб’ е „обединяващо 
название за група хранителни продукти, 
приготвяни чрез печене, обработка на 
пара или пържене на тесто, състоящо 
се като минимум от два компонента – 
брашно и вода. В повечето случаи към тях 
се прибавя сол и се използват набухватели 
като маята. В някои видове хляб се добавят 
още подправки или семена от мак, сусам 
и др., които могат да служат и за украса.”24

     съществуващите фразеологизми в традиционния 
български език.
21 Покрай описанието на трапезата в традиционната 
българска къща, изследователката подробно предава  
     вярванията и табутата спрямо насъщния в предмо-
дерното общество.
22  Тя интерпретира темата за хляба в традицион-
ната култура на предмодерното българско общество от  
     гледна точка на християнската религия и ритуал.
23  Авторката  разглежда хляба в тясна връзка с кон-
кретните нужди на българите от традиционната/пред-    
    модерната епоха, мястото му в народния кален-
дар и причините за изключителната устойчивост на 
   традициите около и във връзка с него.
24  http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб 
[електронен ресурс].11.01.2011
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•	 Етимологията на думата ‘хляб’ ни 
отвежда към праславянското „xlěbъ”, което 
вероятно е заемка от „hlaiƀaz” – ранно-
германско наречие, обикновено свързвано 
с готския език25. Според друга теория, 
думата ‘хляб’ идва от индоевропейски 
език, където е обозначавала каменните 
плочи, върху които са пекли житени 
зърна26. (Интересна е и етимологията, 
терминологичната тафтология и връзка на 
думата ‘жито’ (общославянско наречие за 
зърнени култури) с други думи като ‘жить’, 
‘живот’, ‘жътва’, но това е тема на друго 
изследване.)   

•	 ‘Трохичка по трохичка’, пътя на 
насъщния можем да проследим до 
ерата на Неолита, когато от едросмляно 
зърно и вода е добита първата запечена 
хлебна кашица27. Продукт на случайност 
или на целенасочен експеримент – още 
с появата си първият хляб бързо намира 
приложение и се превръща в основна 
храна за поколения напред. Поради 
благоприятните географски и климатични 
условия и възможността за отглеждане 
на почти всички зърнено-житни култури 
в Средиземноморския басейн и в 
частност на Балканите, хлябът се очертава 
като основен хранителен продукт и за 
етническите компоненти, формирали в 
последствие българската народност. 

За употребата на хляба след 681 г. 
в българските земи свидетелстват не само 

25  http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб [електронен 
ресурс].11.01.2011
26  Зайkов, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 16; 89
27  http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб [електронен 
ресурс].11.01.2011

наши български- (каменни надписи, главно 
със стопанска насоченост), но и чужди 
извори – основно византийски хроники28. 
След Покръстването (IX век), философията на 
новата религия препотвърждава още веднъж 
утилитарното значение на хляба, добавяйки към 
него нови символни конотации. През X, XI и XII 
век в пределите на Първото българско царство 
продължава месенето на ечемичени, ръжени или 
пшеничени пити, които засищат „до насита десет 
и повече души”29. В периода на Второто българско 
царство (XII-XIV век), хлябът не изменя статуквото 
си. Свидетелства за това откриваме в агиографски 
паметници, стенописи, гръмници, молитви 
(„Отче наш”). След XIV век повече подробности 
за насъщния в менюто на българското 
традиционно/предмодерно общество научаваме 
от дневниците на пътуващи през българските 
земи в Османската империя пътешественици и 
търговци, „Законникът на султан Селим I” от 1512 
г., както и други документи на османския фиск, 
които свидетелстват за „масовото приготвяне и 
използване на хляба в ежедневието”30.

•	 В тази връзка – няколко думи 
за неговото приготвяне. Както вече 
отбелязахме хляб се приготвя от брашно, 
вода и сол. В зависимост от типа на 
брашното, ползваната вода може да бъде 
топла (царевично брашно) или хладка31, 
а ако замесеният хляб е с обредно 
предназначение, то тя задължително е 
„неначената, мълчана, цветна (с натопени 

28   Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография 
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с.288
29   Златарски, В. „Големината на българския 
хляб в XI век” – В: ИНЕМ, т. 2, кн. 1-2, ч. 2, с. 11-14
30  Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разде-
ля и събира човешките светове” – В: сп. Български  
    фолклор, кн. 2, 1992, с. 4-6
31   Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография 
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 292
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китки)”32. В зависимост от типа зърно, 
омесеният хляб е пшеничен, ръжен, 
царевичен, от просо или ечемик и пр. 
От своя страна брашното може да бъде 
смляно по-едро или ситно, на воденица 
или в мелница; да се използва в чисто 
състояние (главно за обредни хлябове 
или в по-заможни семейства33) или 
смесено с друго брашно, с различни 
треви, със стрити корени, кора от дърво, 
трици, фасул, жълъд, смлени царевични 
кочани и пр.34. Състава и качеството на 
брашното оказват влияние както върху 
външния вид, така и върху вкусовите 
характеристики на хляба, правейки го от 
бял и пухкав до черен и неугледен. С най-
високо качество се отличават пшеничното 
брашно и хляб35. Нееднородният характер 
на релефа в българските земи предполага 
употребата предимно на ръжено брашно 
в планинските райони36, а в равнините 
и долините – царевично и пшенично37. 
Когато реколтата не е добра и/или при 
крайна оскъдица, ежедневният хляб се 
замесва от просо или ечемик. 

 Добавянето на набухвател, какъвто в 
традиционното/предмодерното общество са 
ферментиралото/кисело тесто (т. нар. квас) и 
32   Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без 
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,  
    1993, с. 20
33   Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 10
34  пак там, с. 134; 172
35  Доброплодни, С. „Здравословие”, 1853 – В: 
Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. „Христо Г.  
    Данов”, Пловдив, 1984, с. 173
36  Ръж се ражда навсякъде, като рядко се случва 
реколтата да е лоша.
37  Карлова, М. Ф. „Турската провинция и ней-
ният селски и градски живот” – В: Руски пътеписи за  
     българските земи XVII-XIX век, С., 1986, с. 329

по-рядко – хмелната (от див хмел) или нахутена 
мая, типологизира хляба в две групи – квасен 
и безквасен38. Наблюдават се съществени 
разлики в технологията, времето за приготвяне и 
трайността на двата типа. Поради трудоемкостта 
и продължителността на процеса, квасният хляб 
(кисел хляб, квасник) се приготвя по-рядко – 
веднъж седмично или при специален повод 
(гости, обреди)39. Безквасният хляб (преснец, 
пита, погача) става по-бързо и не изисква 
специални умения40, но е по-нетраен. 

Омесването на хляба започва с добилото 
статут на ритуално свещенодействие пресяване 
на брашното. От практическа гледна точка, 
това се налага, за да се отделят едрите и 
нехранителни частици, останали след меленето. 
Повтарянето два и повече пъти на процеса пък, 
обогатява брашното с кислород, който съдейства 
за подобряване характеристиките на готовия 
хляб41. Насъщният се меси в дълго дървено 
корито – нощви42, които са „последното убежище 
на хляба, преди да го метнат в пеща”43. Месенето 
се извършва от жена, която в зависимост от 
предназначението и значението на хляба е мома, 
млада булка или възрастна. Чиста, закичена с 
китка босилек, здравец или цвете, спретната 
и дори празнично облечена (ако приготвеният 

38  Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без 
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,  
    1993, с. 18; Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, 
изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, 175-176
39  Вакарелски, Хр. Етнография на България, 
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182
40  Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без 
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,  
    1993, с. 17
41  Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Кли-
мент Охридски”, С., 1999, с. 84
42  Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография 
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 291
43  Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 165
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хляб е за обред), в никакъв случаи тя не трябва да 
е бременна, лехуса, в месечно неразположение 
или общувала полово с мъжа си44. Ако месеното 
тестото е подквасено то се завива и се оставя за 
известно време на топло, за да увеличи обема си 
и вташе45, а ако е без квас – направо се слага на 
огъня да се пече. 

 Топлинната обработка (печене) на хляба, 
предмодерната българка извършва в пепел, 
жарава, подница46 или в пещ. Готовите пити, 
най-често с кръгла форма47, с дебелина 2-3 см 
и диаметър 20-35 см48 се оставят да отдъхнат 
и ‘поемат душица’. Консумират се топли или 
студени, съответно начупени на къшеи от най-
възрастния мъж в семейството или ако хлябът е 
студен и много твърд – нарязани с нож. Съчетават 
се с готвени манджи, мезета, зеленчуци (Герлах – 
чесън49) и др50. 

44   Колева, М. „За небесния хляб на православ-
ните българи” – В: Хлябът в славянската култура, 
съст. Ст.  
    Янева, АУ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997, с. 195; 
Русев, Р. 2004:  
    http://www.belb.net/personal/rusev/statii-4.htm [елек-
тронен ресурс].11.01.2011
45  Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Климент 
Охридски”, С., 1999, с. 85; Георгиева, И. „Хлябът на  
    българина: хляб без квас, хляб с квас” – В: сп. Бъл-
гарска етнография, кн. 3, 1993, с. 18; Маринов, Д.  
    Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и ре-
лигиозни народни обичаи”, съст. М. Василева, изд.  
    Наука и изкуство, С., 1981, с. 372
46   Плитък глинен съд с похлупак връшник.
47  Янева, Ст. Български обредни хлябове, БАН, 
С., 1989, с. 57; Георгиев, Г. Ат. Примовски и др.  
    Етнография на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 291
48   Вакарелски, Хр. Етнография на България, 
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182
49   пак там, с. 184
50  Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ 
„Климент Охридски”, С., 1999, с. 83; Маринов, Д.  
    Избрани произведения, т. 1 „Народна вяра и ре-
лигиозни народни обичаи”, съст. М. Василева, изд.  
    Наука и изкуство, С., 1981, с. 372

 На трапезата хлябът се поставят в средата, 
но никога с кората  нагоре. Яде се седнал, 
приклекнал или на колене, като само на болен се 
разрешава да лежи. Подава се от ръка на ръка, в 
мълчание51. Залък никога не се хвърля, а ако се 
случи да падне се издухва и изяжда52. С хляб не 
се играе и не се рони, а трохите не се хвърлят в 
огъня или тъпчат по земята53.

 С оглед невъзможността ежедневно да 
се меси и пече пресен хляб, съхранението му е 
на сухо място, завит с изтъкана от лен и калчища 
покривка или вълнена торба54.

•	 В зависимост от своето 
предазначение – за всекидневна 
консумация или обреден ритуал – 
хлябът, използван в традиционното/
предмодерното общество се разделя на 
две групи – ежедневен и обреден/шарен. 

Ежедневният хляб най-често е безквасен. 
По-обикновен на вид и условно казано по-
невзрачен, както сочи и името му, той се използва 

51  Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: ис-
торически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
    2010, с. 28
52  Лулева, А. „Трапезата – вещ-знак в традицион-
ната българска къща” – В: Хлябът в славянската култура,  
    съст. Ст. Янева, АУ „Проф. Марин Дринов”, С., 
1997, с. 218; Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1  
    „Народна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. 
М. Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 96
53  Гаврилова, Р. „За значенията на вечерята: ис-
торически преглед” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
    2010, с. 28; , А. „Трапезата – вещ-знак в традици-
онната българска къща” - В: Хлябът в славянската  
    култура, съст. Ст. Янева, АУ „Проф. Марин 
Дринов”, С., 1997, с. 218; Маринов, Д. Избрани  
    произведения, т. 1 „Народна вяра и религиозни 
народни обичаи”, съст. М. Василева, изд. Наука и  
    изкуство, С., 1981, с. 96; Русев, Р. 2004: http://
www.belb.net/personal/rusev/statii-4.htm [електронен  
    ресурс].11.01.2011 
54  Русев, Р. 2004: http://www.belb.net/personal/
rusev/statii-4.htm [електронен ресурс].11.01.2011
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за задоволяване на ежедневните хранителни 
потребности на хората. 

Обредният/шареният хляб, от своя страна, е 
богато украсен и се използва в редица ситуации, 
обвързани с обредния календар (пролетен, 
летен, есенен, зимен)55 и семейните обичаи на 
българите по това време. Замесва се с квас или 
мая и задължително от пшенично брашно, без 
примеси: „Къдèто да а, за слýжба ша дùри еднà 
шъпка чùсто брàшно, ма ша мèси. Тукòва да 
а (колкото длан – б. а.), ма чùстичко. (Маруца 
Семьоновска, гр. Койнаре)”56. Отличава се и с 
по-разнообразна форма (кръгла, кравайна), 
различни изображения (стопанска тематика, 
религиозни мотиви, различни орнаментални 
решения), множество допълнителни материали 
за украса (босилек, чимшир, клонче от круша, 
сушени плодове, мед и др.)57 и разнообразни 
шарки: кръстец, кръсташ, кръг или слънце, кръг 
или небо, венец, цвят или гюл, градина, дъга, 
лъкове, плетеници, кукла, гумно, двор, обор, 
крива кръсташка, купни, овци, говеда, птичка58. 
Димитър Маринов, Станка Янева, Георги 
55  Бенина-Маринкова, В. З. Паприкова-Крутилин 
Календарни празници и обичаи на българите, IV доп.  
    изд., БАН, С., 2003; Георгиев, Г. Ат. Примовски 
и др. Етнография на България, т. 3, БАН, С., 1983;  
    Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покрован, 
Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
    1993; Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „На-
родна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.  
    Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981; Ценку-
ловски, Н. „Обредни хлябове от град Койнаре” – В:   
    сп. Български фолклор, кн. 3, 1978
56  Ценкуловски, Н. „Обредни хлябове от град 
Койнаре” – В: сп. Български фолклор, кн. 3, 1978, с. 
57
57  Граматиков, Г. „Обредни хлябове от с. Покро-
ван, Ивайловградско” – В: сп. Български фолклор, кн. 1,  
    1993, с. 111-112; Янева, Ст. Български обредни хля-
бове, БАН, С., 1989, с. 57-136
58  Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „На-
родна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.  
    Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 374-77

Граматиков, Никола Ценкуловски и др. теренни 
изследователи описват, снимат и правят гипсови 
отливки на намерените обредни/шарени 
хлябове59, като същевременно дават сведения и 
за самите инструменти за шарене: просфорник, 
напръсци, вретено, огрибка, шарило60.  

Има случаи обаче, в които обредният/
шареният хляб задължително е безквасен хляб. 
Обикновено той съпътства обредите при преход 
от един възрастов или социален статус в друг и 
“осъществява връзката между два свята: между 
тук и там, сега и после, преди и сега”61 (женитба, 
раждане и смърт).

•	 Хлябът в градовете се различава 
от този по селата. Градският, наричан 
още ‘купешки хляб’ се произвежда по 
технология, съобразена със стандартите 
на занаятчийската гилдия на градските 
хлебари и изискванията на властта: 
„Турците искат всеки ден само прясно 
опечен хляб.”62 От пътеписи и дневници 
научаваме, че асортиментът на хляба 
в градските пекарни е разнообразен и 
сходен с този в други европейски страни63. 
Често по-хубав и качествен от домашния, 
купешкият хляб – замесен с квас или 
мая – е лукс, който в традиционното/

59  Само в сбирката ‘Жива старина” етнографът Ди-
митър Маринов публикува над 470 снимки и описания  
     на обредни хлябове. 
60  Маринов, Д. Избрани произведения, т. 1 „На-
родна вяра и религиозни народни обичаи”, съст. М.  
     Василева, изд. Наука и изкуство, С., 1981, с. 377
61  Георгиева, И. „Хлябът на българина: хляб без 
квас, хляб с квас” – В: сп. Българска етнография, кн. 3,  
    1993, с. 15-16
62  Киселинчева, М. Дневникът на Ханс Дершвам 
за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г., С.,  
    1970, с. 68
63  Герлах и Дершвам говорят за венециански 
питки/хляб при посещенията си в големите градове на  
     империята.
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предмодерно общество на България си 
позволяват малцина заможни български 
семейства, успели да надвият на масрафа 
си.

IV. Интерпретация на хляба:

 В културата на традиционното/
предмодерното общество в България, хлябът 
заема специално място. На него са посветени 
молитвите отправени към Бога, катадневните 
грижи, страхове и радости. Той намира своето 
заслужено място и в българския фолклор – 
песни, приказки, пословици, анекдоти и др. „Два 
вола два ангела” – и орачът, който върви подир 
тях по най-праведният от човешките пътища”64 
– ето това е ‘символ-верую’ на българина в 
традиционното/предмодерното общество.  
Защо? От една страна – насъщният неразделно 
присъства в делника на предмодерния българин 
– ежедневно той се труди на полето, за да 
‘изкара’ хляба и се храни вкъщи с хляб, замесен 
без мая, опечен в пепел, с кръстен знак отгоре. 
От друга страна – ‘изкарването’ на насъщния в 
разглежданата епоха, където липсват технически 
средства за обработка и облагородяване на 
земята и основен, при извършването на всички 
селскостопански процеси, се налага ръчния труд, 
подпомаган от помощта на домашни животни, 
поражда една силна обвързаност, преминаваща 
в зависимост на човека от природата и земята. 
Въпросната зависимост, както и породените от 
нея и унаследени езически практики65, вплетени 

64  Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, 
изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 64
65  Става въпрос за жертвоприношения за омилос-
тивяване на природните сили; култ към земята-майка;  
     култ към плода на човешките усилия – хляба на 
трапезата и т. н.

в- и облагородени от християнската религиозна 
традиция66 в традиционната/предмодерната 
епоха, пораждат и поддържат една силна и 
сложна обредно-религиозна система, централно 
място в която се пада на ХЛЯБА. Почти няма обред, 
ритуал, празник или помен, на който да липсва 
хляб – прясна пита с мед или квасник, кравай или 
колач. Вплетен толкова навътре в културата, чрез 
мрежа от смисли, която българинът сам е изплел 
и, от която не може да се освободи, хлябът в 
традиционната/предмодерната епоха може да 
се интерпретира като универсален символ и 
храна, а неговото специално място – да се обясни 
от гледна точка на: 1) полифункционалността; 2) 
присъствието му в езика, най-малкото на две 
нива – пряко и преносно.

1. Полифункционалност:

Както вече отбелязахме, хлябът се отличава 
със своята широка употреба и предназначение, 
резултат от множеството функции, които може 
да изпълнява и изпълнява в културата на 
традиционното/предмодерното общество в 
България. С оглед по-добрата интерпретация, 
а от тук и по-доброто осмисляне и опознаване 
мястото на хляба в културата на разглеждания 
период, ще си позволя условно да разделя 
тези функции и ги разгледам последователно, 
а именно: утилитарна, социална, етническа, 
религиозна, апотропейна (омилостивяване, 
измолване), естетическа и лечебна, въпреки че 
на практика те се преплитат и са тясно обвързани 
помежду си.
66  Определени светци са натоварени да ‘отговарят’ 
за стихиите (св. Илия – повелител на гръмотевиците,  
    светкавиците и дъждовете), от други се измол-
ва закрила и подкрепа в работата (св. Трифон –   
    лозарите, св. Никола – моряците, рибарите), хлябът 
участва в религиозните тайнства и т. н.
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•	 От чисто практическа гледна точка 
с най-голямо значение се отличава 
утилитарната функция на хляба. Тя е 
провокирана от подсъзнателния импулс за 
глад и биологичната нужда на българина  
от „пълноценни въглехидрати, витамини 
(особено от групата B), микроелементи, 
ферменти (...) целулоза”67, които 
спомагат за нормалното функциониране, 
регенериране и развитие на човешкия 
организъм, сили и способности. Проявява 
се ежедневно – българина всеки ден 
е гладен – и обуславя централното 
място на хляба, дори „черен, клисав и с 
напукана кора”68 не само в менюто – по 
мнение на редица изследователи, хлябът 
е основната храна на българина69 – но 
и в неговия бит и трудова дейност през 
епохата. 

•	 От духовна гледна точка с най-
голямо значение се отличава социалната 
функция, която хлябът изпълнява. 
Тя е провокирана от- и способства 
за протичането на комуникация, за 
създаването на контакти и отношения на 
българите с техния външен и вътрешен 
свят в периода XIV-XIX век. Голямото 
значение и важната роля, които 
социалната функция придава на хляба, 
определя неговото централно място в 
културния модел от епохата. 

67  Гаврилова, Р. Колелото на живота, УИ „Кли-
мент Охридски”, С., 1999, с. 83
68  пак там, с. 83
69  Вакарелски, Хр. Етнография на България, 
изд. Наука и изкуство, С., 1974, с. 182; Гаврилова, Р.  
    Колелото на живота, УИ „Климент Охридски”, 
С., 1999, с. 83; Георгиев, Г. Ат. Примовски и др.  
    Етнография на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 
291; Колев, Н., Българска етнография, изд. Наука и  
    изкуство, С., 1987, с. 162;

Социалната функция действа в две посоки – 
обединява и разделя70. 

	Обединяващата социална функция 
на хляба се проявява по различни поводи – в радост 
и скръб, в богатство и оскъдица. Съществени 
нейни характеристики са комуналността и 
комуникацията. Хлябът консолидира около обща 
трапеза всички – в ежедневието, в работата, в 
ритуала71, в празника72. Самото препредаване на 
хляб от ръка на ръка, дори и само в мълчание 
‘прокарва’ и укрепва социалните контакти в 
обществото, диалога в семейството и задругата. 
Хлябът сплотява. Необходимостта от зърно, 
брашно, квас, готов хляб и пр., кара българина да 
почука на вратата на съседа и да помоли. „Само 
тогава, когато се дава в заем и когато се връща 
хляб – не може и не бива да се мери”73. Oказаната 
и върната помощ заздравява междусъседските 
отношения и обвързва задълго

	Нерядко обаче, хлябът разделя. 
Разделя:планината от равнината – наличните 
климатични условия и релеф предопределят 
по-честата употреба в планинските райони на 
ръжен, а в равнините – на пшеничен хляб; града 
от селото – присъствието на властта, струпването 
на повече обезземлени хора и напредъка на 
техниката и технологиите, създават условия за 
по-честата консумация в градовете на квасен, 
а в селата – на безквасен хляб;чорбаджията 
от селянина – финансовата стабилност оказва 
влияние върху честотата на консумация, а от тук 

70  Георгиев, Г. Ат. Примовски и др. Етнография 
на България, т. 2, БАН, С., 1983, с. 298
71  когато чрез ‘жертва’ (безкръвна според закона 
на Новия Завет) се измолва помощ, подкрепа и закрила  
    от Бога, Богородица или светиите.
72  когато се отбелязва прехода от един социален 
статус в друг – раждане, кръщене, сватба, погребение.
73  Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 56
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и върху изобилието, респ. оскъдицата от хляб 
на трапезата; мъжът от жената – различната 
роля, отговорности и трудови задължения се 
отразяват върху порционирането и качеството 
на консумирания хляб. Обикновено на мъжа 
се пада най-хубавото и най-голямо парче от 
насъщния, докато жената трябва да се задоволи 
с по-скромната и по-малка част.

•	 Мястото на хляба в предмодерното/
традиционно общество в България се определя 
като значимо и от гледна точка на етническата 
функция, която изпълнява насъщният. Как 
така етническа? Като етнос, който населява 
Балканите от столетия наред, българите 
усвояват и унаследяват земеделския начин 
на живот, чиито основен белег и препитание 
е хлябът. От своя страна османските турци, 
усвоили пространствата в Близкия и Среден 
Изток и водещи номадски начин на живот, 
се занимават главно със скотовъдство. Техен 
основен белег и прехрана са млякото и 
месото74. През XIV век тези два конгломерата – 
своеобразни цивилизации на хляба и млякото – 
както ги нарича Фернанд Бродел, съществуващи 
паралелно до този момент се сблъскват помежду 
си75. Влезли в досег, в съжителството и обмен, 
те се променят взаимно. Под въздействието на 
българската-, а разбира се и други етнически 
групи, консумиращи хляб, османската етническа 
група и кухня са масово проникнати от него. 
Доказателство за това ни дават два пътеписа от 
различни периоди. Единият – на Бертрандон де 
ла Брокиер76 – свидетелства, че в османския двор 

74  Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разде-
ля и събира човешките светове” – В: сп. Български   
    фолклор, кн. 2, 1992, с. 3
75  Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разде-
ля и събира човешките светове” – В: сп. Български  
    фолклор, кн. 2, 1992, с. 3
76   Брокиер, Б. де ла Задморско пътешествие, С., 

през XV век хляб все още не се сервира. Другият – 
на Ханс Дершвам77 – разкрива вече ежедневната 
употреба на хляб през следващия XVI век в 
османската столица Истанбул; изискванията, 
поставени от властта за неговото производство 
и качество и явната ‘капитулация’ пред чуждия 
вкус. Възможно е следователно да заключим, 
че до един определен момент в Османската 
империя, хлябът изпълнява етническа 
разграничителна функция. В първите столетия 
значително по-силна – тя откроява българи от 
османци, а в последствие отслабва. Следствие 
на унифициращите процеси, които пет века 
протичат на Балканите и водят до образуването 
на един хомогенен балкански културен модел, 
тази етническа функция се прехвърля в опозиция 
на хляба, но вече с английски, немски, френски и 
пр. произход.

•	 В културния модел на традиционна/
предмодерна България, насъщният заема 
изключително важно място и поради 
религиозните функции, с които е обвързан. 
В контекста на робството от  XIV-XIX век, 
хлябът играе роля на разграничителен белег. 
Отличаващ християнското от мюсюлманското 
население на Балканите в светогледа на едните 
той заема централно място, а в този на другите – 
периферно78. За българите- християни насъщният 
е израз, както на материалната страна на живота, 
така и на духовната. Той е граница, мост между 
два свята – видим и невидим. Обобщен символ 
на най-необходимото във всекидневието – храна, 
облекло, постеля, покрив над главата, хлябът 

1968
77  Киселинчева, М. Дневникът на Ханс Дершвам 
за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г., С.,  
    1970
78  Георгиева, Цв. „Хлябът – ключ, който разде-
ля и събира човешките светове” – В: сп. Български  
    фолклор, кн. 2, 1992, с. 11
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присъства в молитвите отправяни ежедневно 
към Бога: „Отче наш, който си на небесата (...) 
дай ни днес ежедневния хляб (...)”79. Израз на 
най-чиста, възвишена любов и благост, той 
участва и в едно от най-съкровенните тайнства 
– Господната вечеря (Евхаристия). Видим образ 
на тялото Христово, разпнато поради човешките 
грехове, хлябът е средство „вярващите да се 
приобщят към Изкупителя, да спасят душата си 
и получат вечен живот”80. Израз на милосърдие 
и съпричастност към страданията на ближния 
хлябът е дар. Споделен с околните, той е още 
израз на благодарност за оказаната помощ от 
Света Богородица и Светиите. Попросен – от 
вдовица, сираче или скитник – хляб не се отказва, 
при все че се „ражда с толкова мъки под ръцете 
на ‘месарията-светица’, майката и с ‘кървавата’, 
‘орачова пот’ – на бащата...”81, прокълнати 
заедно с целия човешки род с пот на челото 
си да ядат хляба, докле се върнат в земята, от 
която са взети82. Насъщният намира място и 
в християнската изобразителна традиция и в 
църковните служби, като „Петохлебие”83, „Чин 
на Панагия”84 и пр. 

•	 Мястото на хляба в културата на 

79  Матея 6:9-13; Лука 11:1- 4
80  Колева, М. „За небесния хляб на православни-
те българи” – В: Хлябът в славянската култура, съст. Ст.  
    Янева, АИ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997 , с. 185
81  Зайков, И. Ст. Райчевски Книга за хляба, изд. 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, 1984, с. 181
82  Битие 13:19
83  Това е служба-спомен за чудотворното преум-
ножаване на 5-те хляба и 2-те риби, с които Христос  
     нахранил множествата – В: Колева, М. „За небес-
ния хляб на православните българи”, с. 182
84  Това е служба, при която монасите консуми-
рат частица осветен хляб, репрезентиращ тялото на  
    Божията майка, с която се съединяват – В: Ко-
лева, М. „За небесния хляб на православните 
българи”, 
    с. 182

традиционното/предмодерното българско 
общество безспорно е изключително важно, 
с оглед и на апотропейната функция, която 
изпълнява – измолване на берекет, здраве и 
благополучие и омилостивяване на митичните 
същества и сили, за които се вярва, че оказват 
влияние върху трудовата дейност и живота 
на българите. Наличието на подобна функция 
демонстрира и се опитва да тушира силната 
обвързаност и зависимост на традиционното/
предмодерното общество от природата и земята. 
Апотропейната функция се изявява в комбинация 
с обреда85, където хлябът се възприема като 
„безкръвна жертва”86. И действително, за да 
изпълни своето предназначение и се преумножат 
силите му, хлябът е преминал през няколко нива 
на обредно, ритуално посвещение, а именно 
през: 

♦	 култивираща човешка намеса в 
природата;

♦	 вторична преработка 
– смилане на зърното, пресяване на 
брашното, месене, орнаментиране;

♦	 топлинна обработка – 
печене, като през цялото време месачката 
заклинава за здраве и берекет, цъка с език 
и пее обредни песни. 

85  Разделям религия от обред, тъй като считам, 
че в разглеждания период обредът принадлежи на  
    заглъхващата, определяна днес като суеверие, 
езическа традиция. Факт е, че след IX век България  
    официално изповядва християнство, но тя (както 
междувпрочем и целият покръстен свят) запазва на  
    битово ниво много от езическите практики. Влез-
ли в контакт с новата религия и облагородени от нея,   
    с времето езическият елемент в тях отслабва, но 
и не изчезва напълно. Това важи с пълна сила и за  
    хляба.
86   Колева, М. „За небесния хляб на православни-
те българи” – В: Хлябът в славянската култура, съст. Ст.  
    Янева, АИ „Проф. Марин Дринов”, С., 1997 , с. 180
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Обредният хляб се отдава в жертва – курбан, 
за да се изпълни езическият принцип Do et des 
(Давам, за да дадеш) и се благоразположат 
небесните или митични сили. Разбира се, 
въпросното ритуално измолване на помощ 
и закрила не може и не би трябвало да се 
интерпретира като осланяне на българина на 
неволята и изчакване друг да свърши работата му, 
защото в крайна сметка пред него и обществото 
като цяло в традиционната/предмодерната епоха 
стои по-голямата заплаха – който не работи, няма 
и да яде. 

•	 Изключително високо 
ценен в менюто, бита, трудовата 
дейност, религиозните вярвания 
и обредната система, хлябът 
заема важно място и в народната 
медицина. Използван като 
лекарствено средство, той се явява 
съществен елемент от културата 
на традиционна/предмодерна 
България. Доказателство за 
лечебната функция и свойства 
на насъщния са издирените 
и публикувани от редица 
изследователи ‘рецепти’, в които 
главна заслуга и роля като цяр 
се пада на хляба. Така например 
Руси Русев ни представя следния 
спомен за лечение на Николинка 
Донева от с. Бъзовец: „Майка ми 
приготвяше нещо като попарка от 
топло мляко и парчета хляб (...). 
После вземаше накиснатите в 
млякото залъчета и ги поставяше 
върху раната – порезна, прободна 
рана, замърсена рана. След това 
слагаше върху тях марля (...). Това 

престояваше върху болното място 
през цялата нощ и сутринта като 
станех, като махнех превръзката 
върху сместа от хляб и мляко, 
виждах как е излязла всичката 
мръсотия и кръв. И постепенно 
раната заздравява, зараства”�. 

Илия Зайков и Стоян Райчевски добавят и 
други рецепти: „Кога човек се е разболял от силна 
настинка, карат го да легне и турят на гърба му 
един топъл хляб, току изваден от пеща – изтегля 
настинката.”�; „На болно от сипка дете майката 
прави медена питка и я раздава на съседите – тази 
питка е замесена с ‘мълчана вода’, която се налива 
сутрин рано, преди слънцето да е огряло.”� и т. 
н., т. е. основната идея в посочените и подобни 
случаи е сходна – хлябът притежава силата да 
лекува.

•	 Насъщният е добре приет 
в традиционното/предмодерното 
общество и заема важно място 
в културния модел от епохата и 
заради естетическата наслада, 
която носи за сетивата. С други 
думи хлябът в разглеждания 
период се отличава и със своята 
естетическа функция. Няма да е 
пресилено, ако я припиша почти 
изцяло на (разгледаните вече по-
горе) обредни хлябове. Те – по 
думите на Станка Янева – са тези, 
които поради наличието на ясен 
адресат (родители, кумове, деца, 
роднини) биват богато украсявани, 
шарени, орнаментирани, т. е. 
при тях „естетическата функция е 
съзнателно подчертана”�. Нейна 
задача е да доставя наслада на 
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очите и провокира апетита, но 
също така и да даде израз на 
вложените в хляба скрити смисли, 
послания, емоции, страхове, 
копнежи и пожелания за здраве, 
плодородие и щастлив живот.

2. Присъствие и употребата на понятието 
‘хляб’ в езика:

 За пълната интерпретация мястото на 
хляба в културата на традиционното/пред-
модерното общество в България е от значение 
разглеждането не само на неговите функции, 
които го издигат до нивото на универсален 
символ и храна в ежедневието и празника на 
българина, но и на интерпретацията му от гледна 
точка на присъствието и употребата на понятието 
‘хляб’ в българския език (респ. фолклор). Без 
изследователят непременно да е езиковед и/
или фолклорист и/или филолог и пр., той не би 
могъл да не забележи голямото разнообразие 
от значения, метафори и синоними в българския 
език и българския словесен фолклор – пословици, 
поговорки, поучителни разкази, в които хлябът 
участва. 

 Що се отнася до значението, с което 
понятието ‘хляб’ циркулира в българския език, 
бихме могли да откроим най-малко две нива – 
пряко и преносно:

•	 При употребата на думата ‘хляб’ 
в пряк смисъл се визира изначалното му 
значение на хранителен продукт, средство 
за задоволяване на биологичната нужда 
глад. Наред с това обаче – както забелязва 
изследователката Екатерина Атанасова – в 
зависимост от конкретния повод, спадащ 

към жизнения или календарен цикъл, 
замесеният и опечен хляб може да носи 
определено название – богородичен 
хляб�, кумов колак�, боговица�, бъдник�, 
сладка погача� и др.�

•	 При употребата на понятието ‘хляб’ 
в преносен смисъл, върху неговото пряко 
значение се наслагват допълнителни идеи. 
В българския език, в преносен смисъл 
‘хляб’ се употребява за обозначаване на:

	Произхода на човека – „Замесени са 
от едно тесто”;

	Прехода от един житейски цикъл в 
друг – „Взе си хляба в ръце”;

	Независимостта – „Свой хляб, своя 
слободия”;

	Работата/трудоспособността – „Кални 
навуща, бели комати”;

	Глупостта/некомпетентността – „Не 
знай хлябът на какво дърво расте”, 
„Секи може да яде хляб, ама не секи 
знай да меси”.

Екатерина Атанасова се спира още на 
връзката между хляба и�:

	Продължителността на човешкия 
живот – „Изял си е хляба”;

	Професионалното поприще – „Дал му 
печен хляб у ръцете”;

	Наличието на възможности – „Има 
хляб в тая работа”

и перспективи в положителен и/или 
отрицателен аспект – „Ще си изкара 
хляба”, „Умният навсякъде си изкарва 
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хляба”, „Родил ся е да хаби хляба”, „Не 
ще може да извади симит”.

Заедно с това тя разглежда хляба и през 
няколко бинарни опозиции: 

	Ситост/глад – „Сита мишелина хляб 
пробира”, но „Гладният хляб не 
пробира, „На сухият хляб гладът му е 
манджата”;

	Изобилие/богатство, респ. оскъдица/
бедност – „Що му е хлябът – у мешине, 
що му е дреха – на гърбине”;

	Свое/чуждо: „Чуждия хляб със сълзи 
се яде”, но „Който ми дава хляб ми е 
брат”.�

 Като метафора� понятието ‘хляб’ 
индикира със:

	Социалното положение на българина 
в обществото – черен/бял хляб;

	Разбирателството в семейството/
колектива – горчив/сладък хляб;

	Трудния път, по който е изкаран – с пот 
на челото.

 Поради трудоемкостта на процеса по 
култивирането, обработването и превръщането 
на хляба от пшеничено зърно в готов продукт той 
е синоним на мъка, безпокойство, несигурност. 
Но паралелно с това хлябът се родее по значение 
и с търпението, плодовитостта, радостта от 
заслужената награда.

 Понятието хляб присъства в много 
поговорки и пословици, дело на народния 
гении, които в синтезиран вид разкриват мястото, 
функциите и значението на хляба в културата на 

българина от традиционната/предмодерната 
епоха:

	 „У когото е хляба, у него е и ножа” 
– показва, че у когото е икономическата сила на 
насъщния той командва;

	 „Чуждият хляб зъби троши” 
– хлябът изкаран с честен труд е мек, но 
присвоеният – не е;

	 „Хамбар с мярка се пълни” – 
за най-голям грях се счита посегателството 
върху чуждия хляб;

	 „Давали на бедняка 
царство, а той питал: Ами хляб?” – 
говори за първостепенното и ежедневно 
значение на хляба, който осмисля целия 
живот;

	 „Да имаше сирене щях да 
надробя попара, ама няма хляб” – липсата 
на насъщния обезсмисля наличието на 
материалното в живота. Материалното 
трябва да е в съчетание с духовното и 
едното да не е за сметка на другото;

	 „Харчи се като топъл хляб” – 
показва, че всеки е готов да плати висока 
цена за това което иска;

	 „Човек не живее само с 
хляб” – отразява духовните търсения на 
българина;

	 „Никой не е по-голям от 
хляба” – първостепенното място на хляба 
в йерархията от ценности в живота на 
българина;

	 „Хлябът да го съди!” – една от най-
тежките клетви;
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	 „Готови пари и печен хляб 
скоро се изидат!” – необходимостта от 
непрестанен труд и постоянство;    

	 „С малко брашно голям 
хляб се не меси” – противопоставяне 
между амбиции и възможности;

	 „Къща без хляб да не 
замръква” – първостепенната важност 
на хляба в бита и ценностната система на 
българина.

Силно оценностен, хлябът е ‘герой’ и 
на редица поучителни разкази и приказки – 
„Житената питка”, „Защо не убивали старите 
хора”, “Кой каквото прави – на себе си го прави”, 
Чорбаджията и жътварят” и  др., чрез които 
безспорно се доказва първостепенното място, 
което той заема в цялостното съществувание и в 
културния модел на българина от традиционното/
предмодерното общество. Според една от 
най-ярките образни представи на човека в 
традиционното/предмодерното общество за 
трите ‘стихии’, „от които (…) е сътворен света –  
земята, водата и огъня, тия три сили създават и 
хляба ...”� Поел в себе си чрез зърното жизнените 
сили на земята, добавил към тях животворната 
сила на прясната изворна вода, хлябът излиза от 
огъня осветен и пречистен. Издигнат в култ, пред 
него тежка дума не се изрича, а всяка кавга се 
прекратява.

V. Вместо заключение: 

„Светът е меродавен, 

нескончаема стълба, по която 

едни се качват, а други слизат. 

И само хлябът – онази истина, проверявана 

и в робски, и в свободни години – е вечен ... „�

 Безспорно темата за „Мястото на хляба 
в културата на традиционното/пред-модерното 
общество в България” е изключително интересна 
и перспективна и има още много какво да се 
изследва и каже в тази посока. За съжаление 
обаче, е невъзможно това да стане в границите 
на настоящия текст – един скромен обзор, който 
не претендира за изчерпателност; един опит 
да се откроят основните моменти по въпроса, 
в последствие всеки, от които би могъл да се 
превърне в тема на самостоятелно изследване. 

От големите открития на всички времена, 
хлябът е сред най-вълнуващите. Универсален 
символ и храна в предмодерна България 
видяхме как, чрез преки и преносни конотации 
хлябът намира място/ниша и присъства във 
всяка една сфера от живота на българина. Няма 
да е пресилено, ако кажем, че живота се върти 
около насъщния. Двигател на промяната, с 
времето обаче, ситуацията се променя. Към по-
добро, защото пътя, който изминава насъщния 
до трапезата ни значително се улеснява. Само 
с едно натискане на бутона се задвижва целият 
производствен процес – технологизиран до 
мозъка на костите. Ето защо не е чудно, че днес 
за добро или за лошо, много от нас не знаят 
‘на какво дърво расте хляба’. Ситуацията се 
изменя и от факта, че технологизацията улеснява 
‘изкарването’ на хляба, но малко по малко краде 
от неговите святост и ореол, демитологизира го. 

Започнал веднъж процесът не спира и 
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странно как днес само бегъл поглед е достатъчен, 
за да се констатира, че централното място на 
хляба е вече заето от куп други неща – мисли, 
идеи, тревоги, задачи ... Днес с хляб българинът 
може да се снабди отвсякъде, без дори да е 
разорал и една бразда, да е пропътувал пеш 
пътя до мелницата, да е станал в зори и месил; 
без дори веднъж да е прегорил хляба и оставил 
челядта си без ядене. Леснодостъпен, хлябът като 
че ли изгубва своето достойнство. Днес дори не 
е модерно да се ‘тъпчеш’ с хляб, не е полезно за 
‘линията’ и вместо да крачиш с кални навуща след 
ралото е за предпочитане да изгаряш излишните 
калории на гладиатора или велоергометъра  във 
фитнес залата. 

Вероятно образът на хляба, такъв какъвто 
го е виждал предмодерния българин, остава 
жив единствено в народното творчество – 
онези приказки и песни, гатанки, пословици и 
поговорки, с които се ‘захранват’ българите още 
в невръстна възраст.

‘Хлябът’ – изискващ грижи, внимание, 
търпение, топлина. Странно … Днес се купува 
по-малко хляб и все пак, въпреки влиянието 
на ‘модата’, все повече хора се забавляват да 
месят и приготвят хляб у дома – един малък 
трогателен каприз, един малък лукс, който 
отново преоткриваме. Според една анкета 
мирисът на хляб е за предпочитане пред този 
на кафе, на море и на гора. Като човек, който 
гледа с ‘модерни очи’ на хляба бих искала да 
спра за момент и да си спомня приказките за 
хляба от детството; да се отърся от суетата и да 
се преклоня пред онзи, пред когото предците са 
скланяли глава, изричали са молитви, кръстили 
са се, целували са го. Спомнете си и вие... 
‘Хлябът’ – навяващ спомени, докато вечният му 
аромат изпълва къщата. Наистина си струва да 

отдадем част от времето и чувствата си на това 
благословено чудо, споменато в молитвата: ‘Отче 
наш (…) Насъщния хляб дай ни днес …’
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Приложение: 

Приказки за хляба:

Житената питка

Разровила баба огнището, скришом извадила 
питката и я потулила някъде. Ваньо и Кунето 
претършуваха кътовете, пъхаха главичките 
си под леглото, ровиха се в долапа, гледаха 
повторно в пещта – няма я. 

- Бабо, дай ни питката, бабо! – замоли се Ваньо. 

- Бабке, молим ти се, дай ни я! – изправи се пред 
нея сестричето му. 

- Мирувайте, че видите ли хурката! – сопна се 
баба им. 

- Бабичко, много сме гладни, ба! – с нажален 
глас пееше Кунето. 

- Я зяпни да видя! 

Пуста баба все не вярва. Кунето разтвори като 
риба малката си устица. 

- Пъй, че огладняло момичето ми – рече бабата 
– ами сега? Ха почакайте още малко, да се върне 
от гората тейко ви с шейната. 

- Де е питката, ба? – дръпна сукмана й Ваньо и я 
погледна с очи, от които се гласяха да капнат две 
сълзи. 

- Де я! Отиде да си обиколи нивката. Не я ли 
видяхте кога изскокна? Ей я там, хе, тича по пътя. 
Подир нея куцука Черньо и джавка. 

Ваньо и Кунето залепиха очи на изпотения 

прозорец. И видяха широкия, белия път. 
Нападал от небето сняг - един човешки бой. 
Затрупал дърветата, затрупал малките къщурки, 
затрупал гората. Студено и страшно е на полето. 
Големи пустали вълци сноват по пъртината, 
гледат към село, където пушат комините, точат 
си зъбите и ръмжат. Никой не смее да ходи там. 
А тя, нищо и никаква питка, излязла от огъня с 
гореща глава, отърсила от гърба си въглените и 
се търкулнала. Хайде-е-е! Отива да си обиколи 
нивката. 

- Бабо... – обърна се умислен Ваньо. 

-Ей? 

- Право ще кажеш – вярно ли е? 

-Кое? 

- Онуй, дето ни го разправи, че уж питката 
ходела да си обикаля нивката. 

- Вярно е, чедо. Баба никога не лъже. 

- Ами далеч ли е нивката? 

- Много е далеч. 

- Чак до голямата гора, че зад нея – показа с 
пръст Кунето. 

- Там. 

Двете деца опряха очи на прозореца. Пада ситен 
сняг. Сипе, сипе. Затрупва къщите. Те пъшкат под 
дебелия юрган и дъхът едвам им излиза през 
комините. Мудно крета по пътя една биволска 
шейна, накамарена с дърва. Преваля зад моста 
и чезне зад снега. 

- Бабо, хайде пак ни разправи за питката! – 
обърнаха се двете замислени руси глави към 
очилатата бабичка. 
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- Какво да ви разправям, нали снощи ви 
разправих. 

- Още един път искаме. 

- Хубаво! Слушайте! Тя, питката – започна 
баба им – като излязла от огъня, озърнала се, 
смъкнала от гърба си въглените и полека се 
промъкнала през открехнатата врата. Плюла си 
на петите и ударила на бяг. 

Подир нея се втурнал Черньо. Гони я до моста, 
но не я достигнал, защото тя летяла напреде му 
като заек. Щом разбрал, че няма да я стигне, 
Черньо лавнал два-три пъти подир оня, що духа 
и се върнал. 

Минала питката през равното поле, навлязла в 
гората, и насреща й, насред пътя, изневиделица 
изскочил вълк, ей такъв, три дни нищичко не 
хапнал. Облещил се, тропнал с крак: 

- Стой, питке житена! Както съм прегладнял, 
наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се 
задавя. 

- Недей, Вълчо, брат да си ми! Ще се задавиш, 
много съм корава. Почакай ме тук, додето се 
върна! Мене баба ми е заръчала нивката да 
обиколя, където съм се родила, че да стана 
мека и сладка. Сега не съм за ядене: много съм 
гореща. 

Излъгал се глупавият вълк. Хванал вяра. Клекнал 
на пътя. Чака, чака, а студеният вятър брули 
ушите му. 

Питката хукнала. Бре нагоре, бре надолу, между 
старите дървета – право на нивката. Гледа – 
голяма, широка нива. Насред нивата - круша-
самосянка, стои като самодива в бялата си 
премяна. 

А под синура – кладенчето замръзнало. Навела 
се зачервената от студа питка и попитала: 

- Тук ли е житцето? 

- Тук е – рекло то с тъничко гласче като на 
пчелица. 

- Ами будно ли е, или спи? 

- Будно е. Трае си на топло, под снега. Завило се 
през глава с бяла черга. Едвам диша. 

В гората било много страшно. Нивата е сред 
самата гора. Бучал лудият вятър. Дърветата 
плачели. А житцето се затоплило – нищичко не 
ще да знае. 

- Гладно ли е? – попитала питката. 

- Не е. 

- Ха тогаз нека мирува, че напролет, когато се 
стопи белият снежен юрган и славеите запеят 
край нивата, стръкчетата му да израснат високо, 
едър клас да завържат. Ще напълнят житницата 
догоре. Нека знаят малките стръкчета – всичките 
ще станат 

питки. 

Засмяло се тихо под снега житцето. Май го 
лъжела питката. Как може то да стане питка. 
Глупавичко е, защото е много мъничко – само 
на два месеца. Тръгнала си питката назад. 
Свършила си работата, иде си у дома. Не минава 
през гората, ами заобикаля по долината, през 
ливадето, поела дълбокия път – иде си. 

- Ами вълкът, бабо? 

- Вълкът, клекнал сред гората, чака и трака със 
зъби, а студеният вятър брули ушите му. 
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Пустата питка, колко е хитрушка! Вратникът 
скръцна. В двора влязоха шейни. 

- Ваньо-о-о-о, тичай – шейната! 

- Иде си татьо – у-у-у-у, какъв е побелял! 

- Хайде, Куне, налей топла вода в менчето, да си 
умие баща ти ръцете, защото цял ден е мръзнал. 
Пък аз ще отида в малката къща, да видя дошла 
ли си е питката.

     

* * *

Защо не убиват старите хора?

Един жесток цар изкарал закон да бъдат 
погубени всички стари хора.

- Каква полза от тях – казал той – нито орат, нито 
жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се 
пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях.

Запретнали се царските палачи. Всичките стари 
хора минали под нож. Останал само един старец 
– баща на болярин. Дожаляло на болярина да 
вземе главата на стария си баща, затуй го укрил 
на тайно място и го хранел скришом, без да знае 
никой.

Жестокият цар имал луд чер кон: ритал, хапел, 
скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да 
се приближи до него и да го укроти. В столицата 
живеела една лукава знахарка. Царят заповядал 
да я повикат в двореца и почнал да я разпитва 
как може да укроти лудия кон.

- Как ли? – отговорила знахарката. – Заповядай, 
господарю, на твоите боляри да усучат въже от 
пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще 
стане кротък като овчица.

Царят се почесал по тила и повикал болярите си.

- Хей, боляри – викнал им той – слушайте какво 
ще ви заповядам! Още утре да ми донесете 
едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца без 
пясъчно въже, главите ви ще взема!

Прибрали се болярите с наведени глави. Никому 
не идвало наум как може да се усуче въже 
от пясък. Между болярите бил и оня, който 
пощадил живота на баща си. Като се прибрал 
вкъщи омърлушен, старецът го попитал:

- Защо си кахърен синко?

Боляринът му разправил какво иска царят.

- Туй ли е то всичко? Не бой се. Утре, като идете 
в двореца и царят рече: “ Къде е въжето?” – ти 
му отговори: “Царю, готови сме да усучем въже 
от пясък, но не знаем какво трябва да бъде – 
дебело, тънко, жълто или червено, дай ни по-
напред мостра.”

На другия ден, като чул умния отговор, царят 
преклонил глава и казал:

- Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма 
откъде да я взема.

И царят простил живота на всички.

Същото лято настанала голяма суша. Всичко 
живо изгоряло - и трева, и плод. Пресъхнали 
реките и кладенците. Житниците се опразнили. 
Не останало жито дори за семе. Уплашили се 
хората да не измрат от глад. Загрижил се и 
царят. Повикал пак болярите и им заповядал:

- Каквото щете правете и струвайте, но утре, 
като дойдете, искам да ми кажете откъде да 
намерим жито за посев, инак главите ви ще 
взема.
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Тръгнали си болярите сломени – не е лесна 
работа да се намери жито. Скритият старец 
видял, че синът му се връща и този път 
омърлушен, и попитал какво се е случило.

- Сега, тате – рекъл боляринът – и ти не можеш 
ми помогна.

- Защо?

- Защото царят иска семе за посев, а никъде в 
страната няма жито.

- Не бой се, синко. Утре, когато се явите пред 
царя, ти му кажи да заповяда на селяните да 
разровят всички мравуняци на царството. В 
мравуняците има много жито, събирано зрънце 
по зрънце от мравките.

И наистина, щом селяните излезли по кърищата 
и разкопали мравуняците – намерили във 
всеки мравуняк по една торбичка едро зърно. 
Царят останал много учуден от находището и 
се обърнал към болярина, дето криел баща си. 
Попитал го:

- Кажи ми, кой ти даде този мъдър съвет?

- Не смея да кажа, господарю, защото ще ме 
погубиш.

- Няма косъм да падне от главата ти, кажи!

Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и 
той го е научил какво да каже за пясъчното въже 
и де има скрито жито.

Скоро излязъл нов закон: никой да не закача 
старите хора, а когато вървят по улиците – всеки 
да им сторва път.

* * *

Кой каквото прави – на себе си го прави!

Като ходел да проси от къща в къща, един 
слепец все тъй си думал:

- Кой каквото прави – на себе си го прави!

Дочула го жената на селския чорбаджия, дето 
дерял кожите на сиромасите, и му се заканила:

- Знам, че туй, дето го приказваш – за моя мъж 
го приказваш, но ще те науча аз тебе, когато 
минеш втори път.

И като запретнала ръкави, чорбаджийката 
замесила една питка и преди да я метне – 
сложила отрова в тестото.

Подир пладне слепецът пак минал край 
чорбаджийската къща.

Щом го зърнала, чорбаджийката викнала от 
прозореца:

- Хей, дядо, я ела насам!

И му подала питката.

- Земи я – рекла – топла е. Замесила съм я, да ти 
се отплатя за мъдрите думи.

Старецът промълвил едно благодаря, поел 
питката, пуснал я в торбичката си и си тръгнал. 
Излезнал от селото. Поел по широкия път. 
Късно вечерта някъде по къра го срещнал 
чорбаджийския син, яхнал на кон. Той слизал от 
планината, където били бащините си кошари.

- Хей, дядо – поспрял коня си чорбаджийският 
син – ти като ходиш по просия, не може да 
не носиш хляб в торбата си. Дай ми да хапна, 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 150

защото ми се вие свят от глад. Горе, в планината, 
нашите нагъват просеник, а пък аз не мога да го 
ям.

- Да ти дам, сине – рекъл старецът и извадил 
питката от торбата. – Отчупи си половината. 
Одеве ми я даде една добра жена.

Чорбаджийският син грабнал питката и извикал:

- Цялата, цялата я дай! А ти ще си изпросиш 
друга – нали нямаш друга работа.

И като захапал питката, месена от майчината му 
ръка, той бутнал коня и отминал.

Додето стигне у дома си, лакомият мамин син 
почнал да се превива от болки. Щом влязъл, той 
се тръшнал в леглото и изпъшкал:

- Майко, умирам.

Майката се смаяла и слисала. Най-сетне и дошло 
на ум, че може да е отровен, и го попитала какво 
е ял.

- Нищо - отвърнал болният – само една питка 
изядох. Друго не съм слагал в устата си.

- Кой ти я даде?

- Един просяк. Срещнах го по пътя, поисках му 
хляб и той ми даде питката.

Като чула тия думи, майката пропищяла:

- Майчице, какво направих! Просякът ми 
казваше, че кой каквото прави – на себе си 
го прави, вярна му беше приказката, добре 
казваше той, но кой да слуша!

И захванала да си удря главата с два юмрука

* * *

Чорбаджията и жътварят

По жътва един стар чорбаджия повикал своя 
съсед – сиромах човек, да му пожъне нивата.

- Докога ще жъна? – попитал сиромахът.

- Докато залезе онова, небесното светило – 
показал нагоре с пръст чорбаджията.

- Ама какво ще ми платиш?

- Една торбичка брашно ще ти дам, стига да 
работиш както трябва.

Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я 
подхванал от единия край. Запращели ония ми 
ти ръкойки, почнал да търкаля снопите. Жънал, 
без да се изправи. Само на пладне поседнал за 
малко под крушата, изял една порязаница хляб 
и една глава лук и пак грабнал сърпа. До вечерта 
пожънал половината нива. Когато слънцето 
залязло, умореният работник се изправил, 
обърсал горещата пот от челото си и рекъл:

- Стига толкова.

- Как тъй стига – обадил се чорбаджията, 
който току-що пристигнал да види докъде е 
стигнал жътварят му – половината нива стои 
непожъната.

- Но слънцето залезе и почна да притъмнява.

- Слънцето залезе, но я погледни на небето! Там 
вече е изгряла неговата сестра – месечината. Ще 
жънеш, додето залезе и тя. Инак няма брашно.

И наистина месечината се изтърколила на 
небето като червена ябълка и станало видело.

Нямало що. Жътварят пак пречупил кръст и 
започнал. Цяла нощ се трепал, а чорбаджията 
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легнал под крушата и се наспал хубаво. Додето 
огрее слънцето, работникът пожънал цялата 
нива.

- Сега ще ти дам брашно – рекъл чорбаджията. 
– Иди вкъщи да си вземеш торбичката и ела на 
моята воденица. Там е брашното ми.

Отишъл си сиромахът и подир малко пристигнал 
на воденицата с един голям козлен чувал.

- Сипвай брашното! – рекъл той.

Чорбаджията облещил очи и се развикал:

- Защо си донесъл този козлен чувал? Какво е 
туй нещо?

- Туй нещо е по-големият брат на торбичката – 
отговорил работникът.

- Как тъй може торбичката да има голям брат?

- Щом като слънцето може да има сестра, защо 
да не може и торбичката да има брат? – хитро 
казал сиромахът. 

Чорбаджията се намерил натясно и насипал 
брашното в козления чувал

* * *

Просо пшеница и вино

Първото семе, което хората започнали да сеят, 
било на просото, затова то много се възгордяло. 
Един ден житото тръгнало на църква, минало 
покрай просото и го повикало: 

- Хайде, да отидем на църква. Просото се 
засмяло и рекло: 

- За какво ми е да ходя на църква? Аз и оттук я 
гледам по цял ден. 

Чул го Господ и го проклел: 

- Много да раждаш, но да си ситно като пясък и 
в църква да не влизаш! 

Затова обредните хлябове се правят само от 
пшеничено брашно. 

След време пак се срещнали житото и просото. 
Просото се присмяло на житото: 

- Добра среща, женска игралко. 

Нали жените като месели погачи, прехвърляли 
тестото, сякаш си играели с него. 

На това житото отвърнало: 

- Дал ти Бог добро, прольо! 

И оттогава на присмех му останало това име на 
просото. Виното като чуло този прякор, рекло и 
то да се подиграе с просото и като го срещнало, 
му рекло: 

- Добра среща, прольо! 

Но просото му отговорило: 

- Дал ти Бог добро, разбиий глава. 

Виното много се ядосало, но отминало, без да 
отвърне нищо, защото само си било виновно. 
След няколко дни то пак срещнало просото и му 
казало: 

- Добра среща, захрани дете! 

Когато отбивали бебетата да не сучат повече 
мляко, ги захранвали с просена кашичка. 

Просото му отговорило: 
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- Дал ти Бог добро, весели трапеза!

 

Песни

 

      Песен, 

пята на полето

Яньо, йа бре Яньо,

Посел ми е Яньо

голяма нива

сем бяла пшеница

и до жълто просо.

Те са е родило 

мишо до полето

бълха до рамено,

та ми е събра Яньо

до триста аргатя,

та ми свари Яньо

три казана чорба

два казана месо.

Записали Надка Янева и

Емилия Дудаклиева

Жътварска песен

Жътва жънат, бели пари вземат,

сите моми Надо Надке,

бела жътва жънат,

сите моми, Надо моме,

бела жътва жънат,

бела жътва жънат, Надке,

бели пари зимат.

Бели пари зимат, Надке,

на герадан ги нижат,

на гердан ги нижат, Надке,

за хляба

на гърло ги носят

на гърло ги носят, Надке,

салтанат продават.

Записала Любка Зортева

* * *

Песен за жътва изпълнявана от българите 
мохамедани от

с. Брезница
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Бирбелюнка, малка мома рукаше:

- Ай да идем да жънеме, 

да жънем, леле ангария

на Банското равно поле!

Майка й я ситно плетеше

и хитро й наричаше:

- Там ще дойде Мехмед-Бегов.

Той ще донесе ужината.

Да не си се керко засмяла,

Да не си се керко продумала!

Всички моми ситно жънат

Бирбелюнка мома рядко жъне.

Донесе Мехмед Бегов ужината

на момите лук и оцет,

на Биребелюнка баница, 

на вечеря чорба и боб, 

на Бирбелюнака – рудо агне.

На момите – жълти жълтици.

Всички моми по плевнята. 

Тя с Мехмед – в шарена одая.

             Записала Йоанна Спирова

Наджънала овчаря

Жъла Злата пченицана 

на висока върбица,

тя е жъла и пела

и овчар й подрука:

- Злато мори убава,

Злато мари гиздава,

немой жъна тукана,

ами ела при мене,

при мене сенка дибела,

при мене вода студена,

при мене агне печено:

- Ой, овчарю, гидийо,

никой рука оттука,

ами ела при мене

да се наджънъваме.

Ако ли тъ наджъна,

шъ ми земиш ниватъ,

нивата с бела пшеница.

Злата го наджънала,

закарала му стадото.

Овчар и се молеше:

- Остави ми еднинко,

макар и да е шепуво.
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               (Шепуво-слабо)

       Записала Богдана Тонева

* * *

Снощи отидох у братови си

   (семейно-битова песен)

Снощи отидох у братови си,

у братови си, клети сиромах,

че ги заварих хляб кът ядяха,

хлябът кът ядяха, кът вечеряха.

Хляба им беше просена пита,

манджа им беше черната леща.

Че ги наредил клети сиромах

дор девет сина, дор девет снахи,

дор девет внука, се мъжки рожби.

Синове свирят, снахите пеят,

децата гуцат, те им са радват,

те им са  радват, шенлик си правят.

Малко поседях, много погледах

и са порадвах, и сладко ядох,

мило ми беше у братови ми.

Станах, отидох у наште двори – 

дворите светят от бяло сребро,

къщите греят от жълто злато.

Пусто остало сребро и злато,

кога си нямам от сърце рожба.

Пословици

Голям залък глътни, 

а голяма дума не продумвай.

Каквото си сеял, такова ще жънеш.

По-добре сух хляб с мир, 

а не печено агне със свада.

Като видиш хляб – еж, 

като видиш бой – беж.

От сън по-сладко няма; ако го обичаш повечко, 
оставаш без коричка хлебец.

Готови пари и печен хляб 

скоро се изяждат. 

Лете без кожух, зиме без хляб не ходи.

Изпърво посей, после и пожъни.

Ден година храни.
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Суша хляб не проси.

Чуждият хляб със сълзи се яде.

Глад не види нищо освен хляб.

Дорде не изядеш с човек 

един чувал брашно, 

не можеш да го познаеш какъв е.

Имаш ли хляб кучета много.

Не знае хлябът на какво дърво расте.

Два остри камъка брашно не мелят.

Сол и хляб – готов обяд.

за хляба:

Свой хляб яде, чужди грижи бере.

По-добре да ядеш сух хляб с рахат, 

а не много гозби с кахър. 

Хлябът се пече, а не се знае кой ще го яде.

Дрънка като кречетало на воденица.

Много гъби – малко хляб.

По-добре е чер комат, а не празна торба.

Дай ми по-добре днес хляб и сол, 

а не утре печена кокошка.

Хубавина хляб не дава.

В устата му жито се меле, а пясък излиза.

Пшеницата ходи къде ходи, 

пак на воденицата ще дойде.

От едно зърно брашно не се смила.

Добрата воденица всякакво зърно меле.

Къща без хляб да не замръква.

Посял жито, изникнал ечемик.

Воденицата без два камъка брашно не меле.

От едно зърно брашно не се смила.

Който дава хляб на чуждите кучета, 

скоро ще го лаят неговите.

У когото е питата, у него е и ножа.

Гатанки
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В равно поле 

все отбор юнаци,

всички имат

вирнати калпаци.

      Що е то?

евосалк етинтиЖ 

Златна царица

със свилена косица,

в шума облечена,

от поле довлечена.

      Що е то?

атацивераЦ

Един брат

в девет ризи стои.

      Що е то?

ототиЖ

Дребно като пепел,

а цял свят храни.

        Що е то?

отоншарБ

Оттук бряг,

оттам бряг,

вътре бял сняг.

     Що е то?

етивщон и 
отоншарБ 

Петима братя

хайдук хванаха,

в тъмница го метнаха.

      Що е то?

ататсу, тъкълаз, 
етитсърП

Два орла се бият,

бяла пяна пущат.

       Що е то?

    отоншарб и инъмак 
етинчинедоВ

Дрипава Мара

стои пред царя.

Що е то?

атацинаБ

    

за хляба:

Ти го биеш, ти го трепеш,

то ти дава да ядеш.

        Що е то? ототиС

Ти го биеш – тапа-тупа,

а то брашно куп натрупа.          
Що е то? 

ототиС

Месят ме за кръщене,

месят ме за сватби,

в мен късмети слагат

боб, парички, драги -

ей така за здраве, берекет.

        Що е то?

ачагоП

Висок Тодоран, злато 
накован,

коса има, глава няма.

        Що е то?

атацивераЦ

Златна царица със златна 
косица,

в шума облечена, от поле 
довлечена.

        Що е то?

атацивераЦ

Златно око

от пръчка те гледа.

        Що е то?

тъделгочнълС

На слънцето прилича

и все към слънцето гледа.

        Що е то?

тъделгочнълС

Кой е весел и доволен,

кога му се свърши хлябът?

атяижданруФ
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