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Въпросът за родството на някои елементи от празнично-обредните системи на 
българите християни и българите мюсюлмани в Родопите е разглеждан многократно 
през последните десетилетия 1. В настоящия текст се спирам на някои повтарящи се 
обредни практики при празниците на двете конфесионални общности в Чепинско. Чрез 
тях ще потърся възможните причини довели до формирането им и евентуалното 
разположение на тези процеси във времето. 
Съществено място в обичайно-обредните комплекси през пролетните празници заема 
зеленината. Сред нея се откроява здравецът с честотата на включването му и 
специалното място, което той заема при някои обредни действия в Чепинско. Като 
основен елемент се проявява на празника Къркчибук – с. Драгиново; Благовец – с. 
Грашево (селища, изцяло населени с българи мюсюлмани); Разпети петък – с друго, 
красноречиво негово название в кв. Каменица (изцяло населено с българи християни) – 
Здравков ден; Гергьовден – с. Драгиново, кв. Каменица, кв. Лъжене, кв. Чепино 
(последните две селища са със смесено население). Специфика на целия край е 
наличието на минерални извори и бани, които се включват в поредица обреди със 
здравец, практикувани на Благовец – с. Света Петка (изцяло населено с българи 
мюсюлмани) и с. Грашево; на Гергьовден – кв. Чепино, кв. Лъжене и кв. Каменица. 
Съчетаването на здравеца и водата при тези празници подсилва предпазния магичен 
характер на обредите. 
За цялата територия на Родопите е характерно даряването на великденски яйца от 
българи християни и включването им в обредни действия от българи мюсюлмани – 
практика, валидна и за района на Чепинско 2. Една специфика на краището е 
съхраняването и до днес на традицията българите мюсюлмани от с. Драгиново да 
боядисват яйца на Гергьовден 3. Като съществен момент в празника, тя е свързана със 
задължителни взаимоотношения между годеницата и момковата рода. Пак при годеж 
или в следгодежни връзки на Гергьовден, се включват великденски яйца или се 
боядисват нови от българите християни в съседна Каменица. 
Изреждането на повтарящи се родствени елементи при пролетните празници на двете 
конфесионални общности може да продължи с: люлки и врътки на Благовец – с. 
Грашево, с. Драгиново, с. Чепино, с. Каменица; на Гергьовден – всички изброени 
досега селища; показване на чеиза на момите – на Благовец – с. Грашево, на Гергьовден 
– с. Света Петка, кв. Каменица, кв. Чепино; изнасяне на обредни действия и весела част 
от празника извън селищата – на Къркчибук - с. Драгиново, на Благовец – с. Грашево, 
на Гергьовден – в миналото кв. Лъжене и с. Костандово (тогава изцяло населени с 
българи мюсюлмани), в ново време – кв. Чепино и кв. Каменица (практика на българите 
християни); топене на китки – на Гергьовден – кварталите Чепино, Лъжене, Каменица; 
обредни практики, свързани с овцевъдството – на Гергьовден – във всички посочени 
селища. Последните посочени примери са характерни за обредната практика в 
Западната или цялата територия на Родопите 4. 
Проследените родствени елементи в пролетните празници на двете конфесионални 
общности – християнска и мюсюлманска, създават определена специфика на 
Чепинското краище. Тяхното съществуване в различните празници на двете общности 
и налагането им при някои от тях като основен елемент дава основата на извършения 
анализ. Вероятно, съжителството е само един от факторите, допринасящ за тяхното 
формиране. Опитът за реконструкция на взаимното въздействие между двете общности 



би разкрил нова част от сложния и динамичен път за възникването и утвърждаването на 
този тип родство в Чепинско. 
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