
ПРЕДСТАВИ ЗА ЗДРАВИЧКИТЕ.  
ФУНКЦИИ И ПРОЯВИ 

 
№ 1. ЗДРАВИЧКИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ 

 
Яна Зарева: А освен дракуси, други неща в това село имало ли е?  
Латинка Пасева: Ами какви други да е имало?  
Я.З.: Освен дракусите и здравичките?  
Л.П.: Ми то здравичките са навсякъде, то не е само в наш’то село.  
София Славова: И дракусине са навсякъде, знайш ли ги?! 
Л.П.: Никога само в село.  
С.С.: Къкто Бог е на цял свят, та и здравичките... 
 
Архив на Асоциация „Онгъл” (ААО), с. Югово 1997, файл E35.doc. Инф. Латинка Костадинова 
Пасева, р. 1937 г. в с. Югово, обр. 7 кл., земеделие; София Костадинова Славова, р. 1925 г., обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Яна Зарева на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 2. ТЕ ОБИКАЛЯТ 
 
Елена Стратева: Ломим по улиците, на кръстопътя, и ходят посякъде, и оттам да минат.  
Елисавета Балабанова: Всичките пътища?  
Е.С.: По сичките пътища и се срещат. Ходят си, здравички, като светички такива.  
Григор Григоров: Те цялото село ли обикалят?  
Е.С.: Навсякъде обикалят. Нали чуеш, че и наши, и абанджийски, и отдругаде дохадат.  
Е.Б.: А като им се пали свещ, тогава идват ябанджийските, или те си се събират?  
Е.С.: Ами тье си идват, ъмъ като палиш свещичка и за тях. И да се молиш и за тях, де, и за 
наш’те, и абанджийските га дойдат, все едно, че ги приемаш и тях. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E09.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров и Елисавета Балабанова на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 3. НАШИ И ЯБАНДЖИЙСКИ ЗДРАВИЧКИ 
 
Григор Григоров: А здравичките много ли са?  
Елена Стратева: Ъ, много са. И век’... има и наши, и ябанжийски и отдальече идват. Ябанджия, 
нали знаеш думата „ябанджия”, „абанджийски”? Сега хи имаме и наши, и абанджийски. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E04.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 4. ЗДРАВИЧКИТЕ – ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 
Яна Зарева: А здравичките те..., те, когато излязат, ако им настъпиш трапезата, те наказват ли 
те?  
Елена Стратева: Ами и тье наказват, и здравичките, да.  
Я.З.: А добре, примерно, за да не настъпиш трапеза на здравичка, какво трябва да направиш?  
Е.С.: Ми ньема да влизаш, виж, яс не влизам там ношно време. Страх мъ е да вльеза.  
Я.З.: Ношно време във тяхната...?  
Е.С.: То си съ прибират съ вътре и не съ хлопе, трябва да е тихо за тях.  
Я.З.: Така ли?  
Е.С.: Да. Тихо.  
Я.З.: Защо?  
Е.С.: Еми искат тихо да..., т’ва.  
Я.З.: А те не искат ли светлинка?  
Е.С.: Да не хлопеш, да не тропеш. Ами дье да знам.  



Я.З.: Щот’ там тъмничко е?  
Е.С.: Еми виж к’во, то отврьеме-наврьеме си им палим свещички и си им свети. Да.  
Я.З.: А когато са навънка..., те, те кога излизат здравичките?  
Е.С.: Тье вьечер трябва да...  
Я.З.: Излизат, така ли?  
Е.С.: Сигур’ вьечер ходят.  
Я.З.: Вечер, и къде отиват?  
Е.С.: А-а, ами изльезът доняйде, пак съ върнат, тье нье отиват дальече.  
Я.З.: Ама какво правят като излязат?  
Е.С.: И съ прибират. Нищо, к’во да правят, тье са добри.  
Я.З.: Добри са?  
Е.С.: Тье нье правят нищо лошо.  
Я.З.: Ъмъ, ако настъпиш трапезата, ще те накажат?  
Е.С.: Еми нящо, ако сгрешиш, нящо мож’ да тъ заболи, да съ..., да съ разбольейеш. Пък друго 
нищо... Тье се радват, ага ходиш там да палиш свещички, да ги споминъш.  
Я.З.: А как, как казваш, че изглеждаха, като малки дечица ли бяха?  
Е.С.: Момиченца.  
Я.З.: Момиченца малки?  
Е.С.: Я като вас такива, младички, здравички. 
 
ААО, с. Югово 1998, файл ZUG9B03.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 
кл., земеделие. Зап. Яна Зарева на 25.07.1998 г. в с. Югово. 
 

№ 5. ЗДРАВИЧКИТЕ – СЪЩНОСТ И ПОЧИТ 
 
София Гаговска: Анва се вика здравички, и там беше, викат му „конак”. Сяка събота подаваха 
по две свещички – за здравичките, и кукличка така, петурчица (обреден хляб – бел.зап.). 
Подадье го на, сека фъф нехинана носят. Оная къща върх’ Альенка (Елена Стратева – бел.зап.) 
отгоре е на баща ми. От по-стари хора а купиха, и искали да ремонтират анай стаичка, да я 
направят по-хубава. Обаче баща ми чул там нящичко – плаче си в същана стаичка – през нощан 
т‘ва. И като чул, казал на тези хора, дето щяли да си я развалят, и те са се успокоили, и не са я 
развалили – може да е сгрешил нящо, не трабва да нарушавам на такова. „На конакан – вика – 
да оставя свещ.” Там си имало някви духчета и там си се прибират. То е духчета, не мож’ да го 
видиш, ама се чува, чува си се глас. От стари години, никой не знае откъде са дошли. 
Албена Йорданова: А здравичките добри ли са? 
С.Г.: Как да не съ добри, т’ва е дух бе, т’ва е Божие работа, то касо светцисе, куничките, дено 
гледаш, и те са така. Т’ва за здраве се прави. Т’ва го пожелаваш за здраве, да дадат тя духове 
здраве на семейството. Така от Бога са завело. Нахсякъде си ги споминат, сякъде си ги така 
почитат. Пример, в Асеновград да идеш, и там ше ти кажат. Старисе хора кой си го знае и по 
градове да са, и по села, сички си пазят тая религия, старата. Т’ва си е за зраве, Бог да ти дава 
здраве на хората. 
Ага есенцко време, за здравичките го правеха – на кръстопът, дено ше изпекът ляп. Оная 
поляна под Съветан го напълняха ляп – за здравичките. Адин пъть в годината го правят това, 
през есенето. Сяка къща за здраве ходят, здравичките, ма ти не можеш да го видиш. Вярваха 
другуш, някое дьете му стане лошо, и казваха: „То или е нящо прегрешило, или за 
здравичките!”. И те же дадат няко за здравичките – бонбончье, ляпче и видиш – оправи се 
детето, помине му лошкото, дено викат. (Здравичките – бел.зап.) В черквана флизат, ми то са 
светци, сичко има в черквата, сичките светци са в черквата. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл Sofka161.doc. Инф. София Христева Гаговска, р. 1915 г. в с. Югово, обр. ІV 
отд., земеделие, клисарка. Зап. Албена Йорданова на 23.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 6. ФУНКЦИИ НА ЗДРАВИЧКИТЕ 
 
Григор Григоров: Какво са здравичките точно?  



Мария Калайджиева: Ъми, не мога да ти кажа какво са. Ма пак е ньещо такова от тоя род, да..., 
да дават здраве на сички. И така от пътя да ги пазят, който мине, да нъ пострада от нещо. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл F77.doc. Инф. Мария Димитрова Калайджиева, р. 1934 г. в с. Югово, обр. 7 
кл., картонажен цех, булчинска украса. Зап. Григор Хар. Григоров на 21.07.1997 г. в с. Югово. 

 
№ 7. ДОБРИ ИЛИ ЛОШИ СА ЗДРАВИЧКИТЕ? 

 
Григор Григоров: А здравичките добри или лоши са, те помагат ли на човека понякога?  
София Славова: Еми помагат, га слушаш.  
Л.П.: Те тье са добри, ми ние сме лоши.  
С.С.: Те тье са добри, ние сме лоши. Помагат. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E19.doc. Инф. Латинка Костадинова Пасева, р. 1937 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие; София Костадинова Славова, р. 1925 г., обр. 7 кл., земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров и 
Яна Зарева на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 8. ПАЗЯТ СЕ ЗА ЗДРАВЕ 
 
Григор Григоров: Бабо, какво са здравичките?  
Елена Стратева: Ами кът светички, ний им викаме „лелички”. Пазят се за здраве. За по-добро... 
нящо. И намирът..., избират място, къдьето се прибират. И тука съ си се сбрали много отдавна 
(в необитаема стая на нейната къща – бел.зап.).  
Г.Г.: В къщи някъде?  
Е.С.: Да, в къщи някъде. [...] от наш’та къща видели..., да ги видите къде е... И така. Поминат ги, 
палим свещички, виде там къде е. Можеш събота..., събота вечер обезателно, събота вечер се 
пали, и когат’ съ ломи – и в четвъртък или в поньеделник.  
Г.Г.: Само тогава?  
Е.С.: И в събота може. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E01.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 9. ФУНКЦИИ НА ЗДРАВИЧКИТЕ 
 
Григор Григоров: Какво са здравичките точно?  
Мария Калайджиева: Ъми, не мога да ти кажа какво са. Ма пак е ньещо такова от тоя род, да..., 
да дават здраве на сички. И така от пътя да ги пазят, който мине, да нъ пострада от нещо. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл F77.doc. Инф. Мария Димитрова Калайджиева, р. 1934 г. в с. Югово, обр. 7 
кл., картонажен цех, булчинска украса. Зап. Григор Хар. Григоров на 21.07.1997 г. в с. Югово. 

 
№ 10. ГОНЯТ ЛИ СЕ ЗДРАВИЧКИТЕ? 

 
Григор Григоров: А здравичките гонят ли се по някакъв начин?  
София Славова: Не, не. Тье не съ гонят. Тье не съ гонят. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E36.doc. Инф. София Костадинова Славова, р. 1925 г., обр. 7 кл., земеделие. 
Зап. Григор Хар. Григоров на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 11. ЗДРАВИЧКИТЕ – ОРИСНИЦИ ПРИ РАЖДАНЕТО 
 
Яна Иванова: Когато се роди детето...  
Мария Радкова: Когато детьето, там сложиш люлката, и сложих я ас  
тая въс глъва, и сложих му аглъка (кърпа – бел.зап.) на дьетьето, да нье урадиса.  
Я.И.: Къде му слагаш на главата?  



М.Р.: Ми къдье, сложих там на льеглото.  
Я.И.: На леглото?  
М.Р.: Такива простотии.  
Я.И.: Т’ва на кой ден?  
М.Р.: Сьеки момьен.  
Я.И.: Секи момент?  
М.Р.: Първия дьен.  
Я.И.: До кой ден?  
М.Р.: Ами до четирстия дьен.  
Я.И.: Добре, а за орисници чувала ли си, знаеш ли нещо?  
М.Р.: [...].  
Я.И.: А здравичката каква роля има? Здравичките какво правят?  
М.Р.: Еми орисали са за здраве.  
Я.И.: Ъмъ от тях ли се пази детето?  
М.Р.: Ми от тях съ пази. [...]. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл 20А03.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 
кл., земеделие. Зап. Яна Иванова на 29.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 12. ЗДРАВИЧКИТЕ РАЗБОЛЯВАТ 
 

Елисавета Балабанова: А, бабо, могат ли да се разсърдят здравичките за нещо?  
Елена Стратева: Ам’ могат, нящо кат’ прегрешиш, могат, ъмъ...  
Е.Б.: Ако прегрешиш нещо?  
Е.С.: Нящо ако съ..., без да се усетим нящо...  
Григор Григоров: Чувала ли си някоя история, така, за здравичките?  
Е.С.: Мм, не мога си спомня.  
Г.Г.: Ако човек е ядосал здравичките, как..., как те наказват човека?  
Е.Б.: Какво правят?  
Е.С.: Ъм’ нящо ти става, се разбольееш нящо, таковъна казват. Болесть. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E07.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров и Елисавета Балабанова на 27.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 13. ЗДРАВИЧКИТЕ ДАВАТ И ЛЕКУВАТ ШАРКАТА 
 
Яна Зарева: Как изглежда шарката? Как си я представяш шарката?  
Мария Пенелова: Каква шарка?  
Я.З.: Нали има болест такава.  
М.П.: Да, да. Ни щъ дъ ти казвам. Едно време знаеш как я лекуваха шарката?  
Я.З.: Как?  
М.П.: Шарката, кат’ те фане шарка, направят със захар, във водичка, та сложат захар и с 
босильек, със босильек, та измиват сякъде със едно стръче и, и т’ва, от т’ва съ оправяха децата. 
А пък има едно заушка тука, е-тука. Заушката. Има си такива просорки, със тя просорки кат’ 
печем хляб, да идем да ломим на църкватаq и ги просурясваме на три места питьите. И кат те 
фане заушка, просурясват тука със т’ва и съ направи, минава. Адновремешни лякове, не търсеа 
докторе.   
Я.З.: А как изглежда шарката?  
М.П.: Ми кък да изглежда?  
Я.З.: В смисъл ти как си я представяш: като баба ли е, животно ли е?  
М.П.: Виж какво, т’ва, дьето разправят, че здравичките, здравичките...  
Я.З.: Са шарката?  
М.П.: Да, да. То от Бога. Т’ва е дадено от Бога шарката. Ми да.  
Я.З.: А какво за здравичките?  



М.П.: Ми здравичките знаеш какво са? По Архангеловден излизаме тука на пътя и печем пити, 
кой к’вото има, пити, други работи и ломим за здравичкитье. Има здравички съ казват.  
Я.З.: А какво... Защо... Какво общо има шарката със здравичките?  
М.П.: Еми та шарка... За здравичките носят куклички, има конак, една къща има там у баба ти 
Елена (Стратева – бел.зап.), знаеш ли я?  
Я.З.: Да, да, да.  
М.П.: Там носят, по еднъ кукла изпекът като...  
Я.З.: Кукла?  
М.П.: Да. Питичка, кукличка. И с ъднъ кърпичка и там има куничка, ходят, та я оставят. Там 
н’ва го викат за здравичките, там хим е сбирището.  
Я.З.: А ти каза преди малко... А здравичките всъщност шарката ли са?  
М.П.: Ми да. Здравичките шарката тье дават и зат’ва ломят за ньея.  
Я.З.: А-а, те дават шарката. Здравичките дават шарката, така ли?  
М.П.: Да. Като видиш шарка да има, и пьечеме адна пита и, и носим там, викат го „конак”. 
Сичките здравички съ събират там.  
Я.З.: А здравичките дават ли чумата? Те ли дават чумата?  
М.П.: Еми, за чумата нъ знам. Ха-ха-ха. Чумата Бог дава. Кой жъ дадье друг...  
Я.З.: Бог дава чумата. А шарката дават здравичките? А друга болест дават ли...?  
М.П.: Т’ва за здраве го дават ня питки със аднъ кърпичка, ше ги отньесеш на конака. Конак го 
викат у баба ти Йелена там, дьето, дьето работи във съвьета. Във нейната къща йе.  
Я.З.: Да, да, знам, знам.  
М.П.: Отнисът една кърпичка, еднъ кукличка и за здравичките – да съ оправи дьетьето. Също и 
за болес носят там. Да.  
Я.З.: А болестта се дава от здравичките, така ли? Не от Бог, а от здравичките?  
М.П.: Тье лекуват. Тье здравичкитье са от Бога.  
Я.З.: Да. А здравичките ли ти дават болестта? Примерно, те ти я дават?  
М.П.: Да, на ньега се молят.  
Я.З.: А защо, а защо, примерно... Ако аз се разболея от шарка, здравичките ше са ме наказали, 
така ли?  
М.П.: Да.  
Я.З.: Така ли?  
М.П.: Шъ изпечеш еднъ кукличка и шъ я отнесеш там. И със..., и жъ сложиш във аднъ купичка 
чиста вода със захар да съ стопи и сякъде да съ измие със босилек. Нъл’ знаеш босилек какво 
йе?  
Я.З.: Да, да, да, да.  
М.П.: И минава, и минаваше. За два-три дьенъ и сичко минава. 
 
ААО, с. Югово 1998, файл ZUG9B06.doc. Инф. Мария Иванова Пенелова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. ІІ 
отд., земеделие. Зап. Яна Зарева на 26.07.1998 г. в с. Югово. 
 

№ 14. УРАДИСАЛА ОТ ЗДРАВИЧКИ 
 
Яна Иванова: Урадисала от здравички?  
Мария Радкова: Урадисълъ йе от здравички. Във Пловдив. На квартала като си яла, а я се чудя 
къдье в квартала. И вика: „Като льегна, дойът – вика – здравичките – тупур-тупур-тупур-тупур 
– за здраве!”  
 
ААО, с. Югово 1997, файл 20А02.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 
кл., земеделие. Зап. Яна Иванова на 29.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 15. ДРАКУС. УРАДИСВАНЕ 
 
Мария Радкова: И влези и зе да хлопи. Нали има такива самодиви, тье прьедават, съ явяват.  
Яна Иванова: Самодивите се явяват, така ли?  
М.Р.: Съ явяват самодивите. И зе да хлопе...  



Я.И.: Ъмъ кой ден е било т’ва след като е умряла?  
М.Р.: Еми кой дьен!? Сльед някой дьен, до четиристия дьен, тье душете са в къщи. Такива 
работи.  
Я.И.: Зе да хлопе и самодивите какво правят през т’ва време?  
М.Р.: Ми какво правят?! Слушаш вътрье хлопет, хлопат. И нье мож’ да го видиш како йе.  
Я.И.: Ама т’ва баба ти или самодивите?  
М.Р.: Еми мойта баба тъй беше.  
Я.И.: Твойта баба беше?  
М.Р.: Мойта баба беше тъй, и такива работи. И си има кот’ си има, вика, има – и между свят си 
има, кот’ си има. Има си свят, какъв е той свят, нье знам. Нье знам да ти кажа. Сички ше 
умреме, ъмъ...  
Я.И.: Добре, а самодивите какви са?  
М.Р.: Ами тье самодиви нье ги знам какви са.  
Я.И.: Ъмъ някакви жени, които... Къде живеят те самодивите?  
М.Р.: Тье, дье да знам къдье живеят. В ньебьесата ли са, къдье са?  
Я.И.: Ъмъ те добри ли са, или лоши?  
М.Р.: Ъми зависи, къв ти е грехъ.  
Я.И.: Зависи какъв ти е грехът?  
М.Р.: Да.  
Я.И.: А те ти..., те ти прощават греховете или?  
М.Р.: Ага съ помолиш. Нье знам. Ага нье ходяя до кользета вън, нье знам кък йе, нье знам...  
Я.И.: А дракусите какво са?  
М.Р.: Дракусите са зад..., йедно врьеме имало дракуси, сега ньема дракуси.  
Я.И.: Едно време имало дракуси, сега защо няма дракуси?  
М.Р.: Еми, щот’ станаха хората дракуси. Ха-ха-ха. Йедно врьеме съ били прости, сичко съ 
вярвали. А сега... Едно врьеме оттува Асьеновград със катъръ и на пазарь. И га пейе петьела, 
тогава жъ търгнат на пазарь.  
Я.И.: Защо когато пее петела?  
М.Р.: Еми самодивите съ махкат. Здравички, тва-онова съ махкат. Кат’ чуят петьела и съ 
изгубява. Йедно врьеме така е било.  
Я.И.: А кога излизат?  
М.Р.: Излизат към дванайсь’ часъ.  
Я.И.: Добре, а пък ако през т’ва време ходиш до тоалетната, може ли да ти се случи нещо?  
М.Р.: Еми може. Случва съ. Мойта баба едно време излянала по малка нужда. И нали фури (?) 
ли имало там на дърво е: „Съм кльекнала – вика – дъ..., по малка нужда, га да стана – вика – 
устата ми се искривиха.”  
Я.И.: Устата?  
М.Р.: Устата се искривили. Урадисалъ, старьтье хора викаха. Урадисала, урамъ.  
Я.И.: И какво станало после?  
М.Р.: Ми после е ходила там във Катунско Конаре на няк’ва гльедачка, та там казала кото 
казала, че урадисала и зела вика: „Направи мартеница, червено-бяло, бяло кокале от куче, от 
чувяк!” – многу работи, многу работи.  
Я.И.: Какви други работи?  
М.Р.: И дошла си тука и казала: „Ше го закачиш на дървото, ше иссъхне!” – та сложила, 
закачила и – „Иссъхна – вика – дървото!”  
Я.И.: Изсъхна дървото?  
М.Р.: Я! 
Я.И.: На него се е предало?  
М.Р.: На ньего се е прьедало сичкото больес. На дървото. Т’ва било. Урамъ, урадисване. Такива 
работи. Я! Ми тя твойта майка мож’ да знае, какво ме питаш мене? 
 
ААО, с. Югово 1997, файл 1А05.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 кл., 
земеделие. Зап. Яна Иванова на 28.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 16. МЕМОРАТ ЗА УРОЧАСВАНЕ ОТ ЗДРАВИЧКИТЕ. 



ЛЕКУВАНЕ И КУЛТОВИ ПРАКТИКИ НА ПОЧИТ 
 
Мария Калайджиева: Чуваш стъпки, пък... А пък га съ обърньеш, чи няма ништо след тьебе.  
Григор Григоров: И к’во било т’ва?  
М.К.: Ами това всье пак има няшту, куйето върви. И нъли там за здравичките питаха какви съ. 
И ас така си убяснявам, чи йе няк’ви мумиченцътъ. Три.  
Г.Г.: Що точно три?  
М.К.: Ами така си убяснявам, оти така гу съм слушала – то било три момиченца, та са били 
хубави.  
Г.Г.: Починали?  
М.К.: Ам пучинали ли съ?! Де дъ знам какво е. И така си... И има ньешту, куйето... Трябва да съ 
вярва във здравичкитье, оти съм таковнъкъ... Аднъш тука лицьету ми стана чисту чирвьену – 
едни такива червени петна. И сутринтъ утивах у горското на работа и тука аднъ жена, кату 
утивахме, вика: „А-а-а, няку, вика, ут здравичките, вика, ти съ йе пурадвало, вика, там във...!” 
Викам: „Ма дье да знам, ма, како Суфийо! – викам. Мьен мъ запари, викам, и така.” Вика: 
„Довьечера баба ти, вика, да тъ умийе, вика, със блага водичка.” И вечеръть, га си дойдах, казах 
на свьекървътъ и направи във аднъ купа захар и вода и със босильек, адно стръкченце. И зе 
айсъй да тупи н’ванъкъ, та ми уми бузисье и не поседях дьестина-питнайси минути и лицьесу 
ми си стана каквото си ми бьеши. Викам има ньешту, куйето... Може някой да ти съ йе 
порадвал или ньешту друго... Та станьва тъй. Яс даже и там гу казвах, гато филма правьеше 
Вьесела (д-р Веселка Тончева от Института за фолклор към БАН – бел.зап.).  
Г.Г.: Те здравичките май много помагат за кожни неща? Ако нещо на кожата имаш...  
М.К.: Да. Ама...  
Г.Г.: Примерно, ако имаш шарка, пак при тях, ще помогнат ли, ако отидеш?  
М.К.: Да.  
Г.Г.: Ако примерно си болен от нещо друго?  
М.К.: Виж сига. Има и на ньешту друго, куйето да си больен, пак пумага. Ама само иска да 
идеш от се сърце, свештичка да запалиш и да съ пумолиш. Даже и вьечертъ да уставиш във 
адно шишенце водичка, сутринтъ да си я земеш, да съ умийеш... Ама...  
Г.Г.: Само дето никой не ходи вече...  
М.К.: Никой бе. Никой. Яс съм еднътъ... Лани гу видих и пак... И пак нье утивам. Ама сва 
йесень, аку смье живи и здрави, шъ ида да запаля свештичка. И шъ отньесъ йедна, може, може 
да йе йедна малка питка, ама да я разчупя.  
Г.Г.: Баба Еленка (Стратева – бел.зап.) казва, че четвъртък, понеделник, събота – тия три дни 
бивало да се пали...  
М.К.: Да.  
Г.Г.: Просто някой да мине отвреме-навреме да запали...  
М.К.: Ми хубаво й. Да минье да запали. Да запалимье свьештичка, вудичкъ дъ оставиш да съ 
умийеш... И какво ти коства аднъ питка зэмеш да расчупиш... Със сладко да йе, пунеже тье нъ 
сладкото съ молят. Ъмъ нье правим мукайът и ас съм йеднътъ, куято съм...  
Г.Г.: Далеко ти е. Макар че някой път като слизаш...  
М.К.: Мъ като слизам зъ хляб, какво ми йе дальеко. Ништу нье ми коства. Ама ништу, 
абсолютно ништу. Дажи и утрье, да знайеш, я шъ ида ду гробене събахлен. И (а)мен да зема 
две-три вафлички и да запаля свьештичките и да ида ду гробене и пак и да ида зъ здравичките 
да дам. Утре е събота.  
Г.Г.: За душите ще раздаваш?  
М.К.: Душите съ там. За душете. И га съ върна, дъ мина през здравичките да запаля адна 
свештичка и да съ върна – и т’ва ништу не ми коства. Ъмъ...  
Г.Г.: Добре дошла си. Ще те черпиме с кафе.  
М.К.: Я! И да знайеш сигурност – ше мина. Я! Ше мина да запаля свештички. Ше зема повече 
свештички. 
 
ААО, с. Югово 2004, файл UGG3B01.doc. Инф. Мария Димитрова Калайджиева, р. 1934 г. в с. Югово, 
обр. 7 кл., картонажен цех, булчинска украса. Зап. Григор Хар. Григоров на 25.07.2004 г. в с. Югово. 
 



№ 17. ЛЕКУВАНЕ НА УРАДИСВАНЕ 
 

Яна Иванова: Гледачката какво ти каза за...  
Мария Радкова: Гльедачка ми каза: „Тая – вика – урадисала дъщята ти. Земеш – вика – от 
тичаща вода, дьето йе вън! Нье вътрье, чешмите. И водата, га нальейеш и га тръгнеш, ньема да 
приказваш, който срешне! То т’ва е за ляк. Кат’ забравила. И жъ заньесеш та вода, жъ стоплиш 
и жъ идеш, га съ мръкне, на – за здравичките гледам съ съмнява – на кръстопътя! Жъ я мьетнье 
– вика – дъщята ти – вика – палтото и ти – вика – жъ носиш водътъ и жъ я сипеш – вика – на 
глъвътъ! За здравье.” Т’ва беше урадисалата дъщеря.  
Я.И.: Добре, дъщеря ти... Чакай малко сега. Значи дъщеря ти какво ше й земеш, палтото ли ше й 
земеш?  
М.Р.: Та каза гльедачката, да съ събльече. Само да мьетнье пальтото. И да й исипя водътъ нис 
главътъ до петите. До земьъта. И да кажеш на кръстопътя тука да си остане лошото. На 
кръстопътя. Тука да си остане лошото. В т’ва врьеме, Янке, сега на мъжът нье съ казва, тье нье 
вярват, отидох я в Пловдив, на сякаква съм дальеч минала, отидох я в Пловдив, направих т’ва 
ньещо и...  
Я.И.: Значи гола дъщеря ти, само по палто?  
М.Р.: По палто вика да е, да сипеш водътъ низ нея и...  
Я.И.: Ама нощем ли да отиде, или през деня?  
М.Р.: Ъми така надвьечер, вьечерно врьеме. Пък яс викам: „По-късно ли бива или по-ранко?” 
Пък тя вика: „По-късънко, по хубаво!” – вика, щото тогава, дет’ вика (е времето на – бел.зап.) 
здравичките. И ас отидох в Пловдив, зела съм т’ва, дойде мъжът хи, той съ казваше Юрдан. 
„Къдье жъ идитье?” Сега какво да казвам – ше зема да казвам къдье, то ш’съ разрука, шъ земе 
да псова. Викам на Янка (Явно дъщеря й също се казва Янка – бел.зап.): „Янке, въри ти – викам 
– у Васка, Васил Вьеликов! И нье му казвай къдье жъ идьеме!”. И тръгнахме ние, отидахме на 
кръстопът, та ми каза на кръстопът да идеме да хи разле..., да й разлея водата. Викам: „Са 
нанатоко няма!” „Има хора, гльедат!” Викам: „Тье да съ разходят, ти знайш какво правя и 
ньема – викам – съ връща назадь!” И тугава, Янке, праихме, а я к’во съм правила, то опис 
няма... И какво беше, какво не беше, то страшна работа дъ урадисаш.  
Я.И.: И мина ли й след това?  
М.Р.: Мина хи, я. Мина хи. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл 20А15.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 
кл., земеделие. Зап. Яна Иванова на 29.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 18. ДРАКУС – ЗДРАВИЧКИ 
  
Мария Радкова: Ей-тука дракус, дракус ли йе било, здравички ли, нье мога ти обясня. Почина. 
И вика: „Ага си умрем, же ви плашем!” 
Яна Иванова: Така ви е казала?  
М.Р.: Да. И умря бабъта и по йедно врьеме в стара къща ний стоим фъф, нали, сьетне кат’ дьеца 
съ родят, и с та нье може, йеднъ голяма стая, испука къщата. Ний смъ раздельени със мойта 
сьестра и зе да хлопе повътре. Кък си се, си бьеше креватье, та купчина, ний играхме, спяхме, 
друг сложихме, отиде, покачи се на кревата, та рипне. Хоп-хоп-хоп-хоп, по къщата, тропе. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл 20А06.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 
кл., земеделие. Зап. Яна Иванова на 29.07.1997 г. в с. Югово. 
 

№ 19. СЪНУВАНЕ НА ЗДРАВИЧКИТЕ 
 
Григор Григоров: Ти каза, че си ги сънувала?  
Елена Стратева: Да, сънувах ги, когато дойдохме в та къща, ние сме е купили, и щото беше 
празник, леличките бяха много, е тука в същата стая, така се хванали за ръцете и са наоколо ни 
на кръгче. Едни момиченца, дребни момиченца. Къдьет’ десетина години, ей такива, играеха, и 
весели бяха. Кога да казвам какво съм сънувала, те викат – здравичките. Хъ-хъ. 



 
ААО, с. Югово 1997, файл E02.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров на 27.07.1997 г. в с. Югово. 

 
№ 20. ОСЕЗАНИЕ НА ЗДРАВИЧКИ. 

 
Елена Стратева: Пу йедно врьемье сънувах, чи и при мьенье идваши. Хъ-хъ. Га спях прьес 
ноштъ. И при менье – и йедно льекичко, льекичко съ чувстваши. И дойдьеши тука ду главата 
ми и пак си съ сурньеше надолу – усьетам нах краката. Олье-е, и мьене бая мъ беше страх. И 
тугава ми дойде на акъл – да паля видело – ламбата винаги ми гуряше. Ток имаше, ъмъ пальех 
ламбънъ, зъ по-..., зъ дъ по-малку да свьети. Многу врьеми ми гуряше и уттам напослье 
исчезна. Не идва. То види, че мъ йе страх.  
Григор Григоров: То к’во е то? Здравичките?  
Е.С.: Ами сигур съ били тье. Тье може да идват зъ хубаву, дъ ми съ радват, ъмъ менье мъ бе 
страх. Та така пальех ламбътъ.  
Г.Г.: Ти мислиш, че се боят от светлина?  
Е.С.: Да. Нье съ буят, ъмъ нье съ явявът на светлинътъ. Сье на тъмно. Та ут свьетлината нье 
идваха в стаичката. И многу врьеми – ду идин мьесьец така палих свьетлинъ, послье кандилото 
ут врьеме на врьеме гу запалих.  
 
ААО, с. Югово 2004, файл UGG4B02.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 
кл., земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров на 25.07.2004 г. в с. Югово. 
 

№ 21. ЗДРАВИЧКИТЕ КАТО ДВА СВЕТЕЩИ ВОЛА 
 
Латинка Пасева: Чула ли си ти, како?  
София Славова: За кое?  
Л.П.: За, га са гледали два вола тува осветьени. Дьето леля. Леля ни е разпраяла, та много ни е 
разпраяла и често пъти слушали пак тъй да плаче, ношно време плаче, припява съ. Га станах, 
нищо ньема.  
С.С.: То е невидимо.  
Яна Зарева: И какво за воловете?  
Григор Григоров: А за воловете?  
Л.П.: Ами за воловете, станали, гледали ги тъй осветьено, обаче такава светлинъ, че просто 
очите ти едва издържат да се гледа.  
Г.Г.: И т’ва пак са били здравичките?  
Л.П.: И след малко се изгубова, ньема нищо.  
Я.З.: Няма волове?  
Л.П.: Няма нищо.  
Г.Г.: И какво е било т’ва?  
Я.З.: Светлина няма или няма волове?  
Л.П.: Ами, това е някаква сила, Янке.  
Я.З.: Сила?  
Л.П.: Няк’ва сила от светиите, обаче ти..., ти го гледаш и след малко се изгубова...  
Я.З.: Значи здравичките са сила от светиите, така ли?  
Л.П.: Е, да.  
Г.Г.: А кои светии?  
Л.П.: А пък..., еми пак от здравичките трябва да са. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл E26.doc. Инф. Латинка Костадинова Пасева, р. 1937 г. в с. Югово, обр. 7 кл., 
земеделие; София Костадинова 
Славова, р. 1925 г., обр. 7 кл., земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров и Яна Зарева на 27.07.1997 г. в с. 
Югово. 
 

№ 22. ЗАПИСВАЧЪТ СЪЩО ЧУВА ШУМОВЕТЕ НА ЗДРАВИЧКИТЕ 
 



Григор Григоров: Разкажи ми какво се е случило, примерно, като сте тръгнали да ремонтирате 
къщата, как си ги чула, или сънувала ли си ги как плачат?  
Елена Стратева: Нье хи съм сънувала. Тье съ чули. На Апостол (Гаговски – кмет на селото – 
бел.зап.) дяду му йе чул утгорье.  
Г.Г.: От горната къща?  
Е.С.: Да, ут горьната къшта чи съ плакали. Ама я знам, чи нье га съ рьемонтирали къштата, ами 
кугато устанали сами. Тука хората, дьету съ живяли, идинь пу идинь, и къштата съ упразнила. 
Нали. Пучинъли съ си. Идинь хванал на една страна, друг – на друга и старьтье хора и тье съ си 
пучинъли и си устанъли сами. И тугава зэли да плачат. Штот са сами и искат да има хора с тях. 
Та ги чул на Апостол дяду му – виж колку съ утгорье нависокуту и той ги чул прьез ноштъ, чи 
плачели.  
Г.Г.: Колко време след това се нанесохте вие?  
Е.С.: Ами то сльед..., приди нас я зима друг къштата. Чувьек. И я им дигна, пуправи я – тя 
бьеши стара, малка къштичка. Ниска. Та я надигна. И та стая зимахме – само та бэше 
довършьена и под ньея. Пък то беши на гриди саму. И пубити дървьета. Та нийе си я 
[до]вършихмье. И къко му дойдье на ума, како нье му дойдье, тоя чувяк утидье в града. Нъй 
каза: „Ше утивам в града.” – и тугава нийе съ научихме, та я зимахми. Педьесе и пьета гудина 
дойдахме тука.  
Г.Г.: Ти чувала ли си ги здравичките? Чуваш ли ги?  
Е.С.: Мъ... Нье ги съм... Уткък съ... Га дойдехме утначалу, та у та стая, дьету сига ти спиш, 
играйехъ на сънъ... На сънъ ги видьех де, мумиченцата. Такива са здравичките. Фанали съ на 
уколник, играеха – им бе драгу. Сигур [за]штоту има хора тука. Тугава вьечер хи сънувах явну. 
Уттам напослье нье ги съм така, многу явну де сънувала.  
Г.Г.: А Славка, Гергана (внучките – бел.зап.) като си ги гледала, те чували ли са ги?  
Е.С.: Нье. Гльедахмье ги... Тука по-рану, куга[то] имаши приди нас, га бэ[х]а зэли къщата, тука 
бэ[х]а живяли учители пуд наем. В сьелоту идваха утдругадье. И сидянки съ викали, и съ 
гуворили, ъмъ ништу ни смье така чували. Ъмъ ни штът шум. Само еднъж чух, то и вийе го 
чухтье, лани ли бьеши, или по-лани?  
Г.Г.: По-лани.  
Е.С.: Искът тишина. И тропаше. Пък я тугава ни чух та..., той хлопоть. Менье нье съ каза. Саму 
вийе да гу чуйетье. Да нье дигатье шум.  
Г.Г.: Ти помниш? Знаеш как ни стресна. Ние много...  
Е.С.: Многу ли бэше?  
Г.Г.: То беше интересното, че проскърцаха стълбите, то беше заключено, качи се и потропа на 
нашата врата.  
Е.С.: Потропа ли?  
Г.Г.: Потропа. После си влезе във стаичката. Хем дори не бяхме... Не вдигахме шум, тихичко си 
говорехме.  
Е.С.: Да, да. Не съм чула. 
 
ААО, с. Югово 2004, файл UGG4B01.doc. Инф. Елена Иванова Стратева, р. 1926 г. в с. Югово, обр. 7 
кл., земеделие. Зап. Григор Хар. Григоров на 25.07.2004 г. в с. Югово. 
 

№ 23. ЗДРАВИЧКИТЕ ПЛАЧАТ ДА НЕ ИМ РАЗВАЛЯТ КОНАКА. ТЕ СА КАТО 
СВЕТЦИ 

 
София Гаговска: Другънъ къща, на баба Еленъ, я купи ут тях друг чувяк. И ной чувяк искъл 
дъ… дъ развъли унаа стаичкъ, дъ а пупрай, дену сте спалили свещинье. Убаче моът бъща, нали, 
единне–друг хим е къщънъ, слушъ ъдна нъш – рюкъ съ там, плаче съ, плаче съ, уоти ной е 
решил дъ ръзвали наа къщичкъ, другу чувяк, ут когоно е купилъ баба Елена… И тье сега, 
светцинье, хим е мъчну, че же им ръзвалят стаичкана… Слуша мойт бъща една нъш – плач, 
рюкъне, рюкъне, плач, как? В бабината Еленина къща, в най стаичка. Слушал. Тугаа казъл 
бъща ми на… оня чувяк, дену е (…) кък е чул. И тугавъ си я уставиха наа стаичка (…). Там, 
Здравичките, дету викът, Здравичките се палят свещички. 
Ива Трифонова: А те какво са Здравичките? 



С.Г.: Ми, здравье. Нъ здраве… 
И.Т.: Здравичките? 
С.Г.: Ъм, да! Тъка съ казвъ – зъ здравички. Здравичкинье. Късу светци съ, нели, викъме светец. 
Тъ е тва… 
 
ААО, Югово 2002, файл 19_zdravichki. Инф. София Христева Гаговска, р. 1915 г. в с. Югово, обр. ІV 
отд., земеделие. Зап. Ива Трифонова на 29.07.2002 г. в с. Югово. 
 

№ 24. ГЛАС ОТ КОНАКА НА ЗДРАВИЧКИТЕ 
 
Мария Радкова: Чува съ, вика, глас.  
Яна Иванова: Т’ва през нощта го слуша от къщата на Елена (Стратева – бел.зап.).  
М.Р.: През нощтъ. Ха, при та къща. Иди съ вика глас и како да, како да не вика, и яс слушам, по 
йедно врьеме, вика, спря. И петьела седи, кукурига. По йедно врьеме съ ходили оттува на 
Асьеновград, то ньемало рьейсове, ньемало коли, със катър, със муле, магаре, д’иде си купи 
едно-друго: пипьери, брашно, ядене, каквото... И додье нье пейе пьетьела, и нье тръгваха, на 
пазарь, съ казваше, да вървят. Щом пропейе петьела, сичко съ махка.  
Я.И.: Значи слушали гласове от къщата на Елена?  
М.Р.: Я! Гласове. Как ставаше. Пуснъ, вика, един глас, плаче, плаче, вика, и спря.  
Я.И.: А как плаче? Като голям човек...  
М.Р.: Ми глас съ, вика, съ изнася. Глас съ изнася. Такива работи. 
 
ААО, с. Югово 1997, файл 20А11.doc. Инф. Мария Костадинова Радкова, р. 1923 г. в с. Югово, обр. 6 
кл., земеделие. Зап. Яна Иванова на 29.07.1997 г. в с. Югово. 
 


