
Наследство





Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – гр. Враца

Петнадесета регионална краеведска конференция  
„Миналото на родния край – послание към бъдещето”, 

Враца, 22 ноември 2018 г.

Сборник материали

Съставил:
Калина Тодорова

Враца, 2019

Традиционната медицина
и лечебната сила

на природата



© Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – Враца
© Калина Тодорова Николова, съставител
© Оформление на корица: Милена Николова
ISSN 1314–328X – Поредица „Наследство“
ISBN 978–954–8425–75–9
Враца, 2019 г.



5

Сборникът съдържа материали от Петнадесетата ре-
гионална краеведска конференция  „Миналото на родния 
край – послание към бъдещето“, проведена на 22 ноем-
ври 2018 година с организатори Регионална библиотека 
„Христо Ботев“ и Регионално управление на образование-
то – Враца и представя разработките на археолози, исто-
рици, етнографи, еколози, езиковеди, учители, ученици, 
краеведи и читалищни дейци.

„Традиционната медицина и лечебната сила на при-
родата“ е темата, събрала утвърдени изследователи и мла-
ди техни последователи от цяла Северозападна България. 
Интересът към нея е разбираем и краеведската конферен-
ция съвсем навреме поставя акцент върху традициите на 
народната медицина, представяйки ги именно като една 
богата хилядолетна система от знание и натрупан опит в 
областта на медицината – образът на болестта и лечителя, 
рецепти и лечебни практики, силата на словото и вяра-
та. Друг важен момент е билкосъбирането и богатството 
от природни ресурси на Врачанския балкан и Дунавската 
равнина. Акцент е водолечението и климатолечението – в 
разработките за климатичните училища и курорта на Се-
верозападна България – Вършец.

В много от публикуваните в настоящия сборник ста-
тии са описани рецепти на билкови лекарства – отвари, 
мехлеми, тинктури, използването на растителни и жи-
вотински продукти с лечебна цел, описани са подробно 
 лечебни практики и обреди, но изрична е уговорката на 
авторите, че те трябва да се прилагат от вещи лечители, от 
хора с опит и знания. В този смисъл настоящият сборник 
е своеобразно противопоставяне на наложилата се през 
последните десетилетия тенденция към самолечение, на 
безразборно и безотговорно тиражиране на „магически“ и 
„чудотворни“ илачи в медии и реклами.
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Д-р Деница Петрова
Исторически музей – Оряхово

 

Илач за каква да е болест

В Основния фонд на Исторически музей – гр. Оряхово 
под инв. № 1248 се съхранява фрагмент от ръкопис, който 
по палеографски особености може да бъде отнесен към са-
мото начало на ХIХ в. Съдържа 22 листа хартия с размер 
152 х 211 мм. Липсват началото и краят, както и отделни 
листове на няколко места в книгата. Ръкописът е изписан 
с черно мастило, от един писач, с едър неравен полууста-
вен почерк. Има украса от червени инициали, а на някол-
ко страници е нарисувана рамка от червени триъгълници, 
която имитира оформлението в руски старопечатни книги 
от същия период. Подвързията е от кожа, в лошо състоя-
ние, явно не оригиналната.
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л.1а-20а Митарства на блажена Теодора, без начало;
л. 20б-22б молитва за запазване от смърт;
л. 22б рецепта за лекарство;
л. 22б математически изчисления, неясни.
Настоящата разработка е посветена на рецептата за 

лекарство. Подобни приписки се появяват в редица ръко-
писи през ХVII-ХVIII в. От ХVII до ХIХ в. се разпространя-
ват цели сборници с медицински рецепти, наричани ле-
ковници, тоест лекарственици.

Текстът на приписката е следният:

Какво разбираме от кратката рецепта? Тя е озаглаве-
на „хилачо“ – тоест „илач“, „лекарство“. Лекът е предназ-
начен за всякаква „яра“. С тази дума в лековниците от 
ХVII-ХVIII в. се обозначават рани1. В речника на Найден 
Геров думата е обяснена като „рана, язва, скулъ“2. В ци-
тирания текст се препоръчва приемане на отвара, а не 
мазане с мехлем или поставяне на пластир, както е оби-
чайно да се лекуват рани според лековниците. Вероят-
но в случая думата „яра“ е употребена в най-общ смисъл 
като „болка, болест“. Засвидетелствано е използването º 
и със значение на „мъка, тегоба“.

В рецептата се препоръчва смесването на три билки – 
червена върба, клен и „почерна метла“.

Дървото клен е добре познато в народната медицина. 
1 Петкова, Св. Неволите на тялото в средновековните лековници. 

– Електронно списание LiterNet, 16.02.2009, № 2 (111).
2 Геров, Н. Речник на българския език. Фототипно издание. Ч. 5 

Р-Я. София, 1978, с. 617.
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Използването му за лечение на болести се обуславя от ети-
мологията на името му – клен, тоест клин. Знае се, че отва-
рата от кора на клен има болкоуспокояващ ефект3. 

В народната медицина върбата е не само лекарство, 
но и своеобразен посредник между света на живите и на 
мъртвите. Тя има и магически свойства, осигурява здраве, 
дълголетие и плодородие. Споменава се в лековници още 
от ХVII в.4. 

Червената върба е растението ракита, което расте по 
мучурливи места около реки и блата. Отварата от нея има 
обезболяващо и успокояващо действие5. В старите леков-
ници има само едно споменаване на това растение в ре-
цепта против главоболие:

3 Дамянова, Д., М. Чемишанска. Народни вярвания и лечебни 
практики с растения (по материали от регион Монтана). – ИМСЗБ, Т. 
26, 1998, с. 94.

4 Дамянова, Д. М. Чемишанска. Народни вярвания..., с. 93-94.
5 Билките във всеки дом. София, 1982, с. 220.

Клен Върба
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„И друго за глава: от червена върба пръчки – да ги сто-
риш на пепел, че да си намажеш главата с кравешко мас-
ло веднъж, а със зехтин утре, че да я насипеш с пепела 
– оздравя.“6

Рецептата е запазена в лековника на Иванчо Килифар 
от Габрово, съставен през 1835 г. въз основа на по-стари 
рецепти, записвани още от неговия баща.

Названието „почерна метла“ не е съвсем ясно. Найден 
Геров споменава няколко растения, назовавани „метла“7: 

1. Arthemisia annua – сладък пелин 
2. Adonis autumnalis – гороцвет
3. Centaurea Cyanus – синя метличина; засвидетелства-

на е употребата º като противовъзпалително средство
4. Xeranthemum – червена метла, сухоцветник; расте-

нието е наричано още „черна метла“ заради приписваните 
му магически свойства.

С името „черна метла“ е познат и ракитникът. Той ус-
корява заздравяването на рани, освен това има противо-
възпалително действие. 

Доколкото можем да съдим по споменаването на 
„гръсти“, загадъчната „почерна метла“ трябва да е расте-
ние с високи стебла, подобно на конопа. От изброените 
единствено сладкият пелин изглежда по подобен начин.

В старобългарските лековници е засвидетелствана само 
една рецепта, включваща растение, наречено „метла“:

„Кога миришат зъбите, трева има лия – на български 
метла я викат, вземи º върховете, счукай ги, вари ги с оцет 
и мед и вода, да си плакне устата.“8

Тревата лия се споменава в още една рецепта, свързана 
със заболявания на отделителната система. В нея е уточ-
нено, че семената º са като „спаранги“, тоест аспержи9. 

7 Геров, Н. Речник на българския..., Ч. 3, Л-О. София, 1978, с. 61.
8 Милтенова, Ан., А. Кирилова. Средновековни..., с. 46.
9 Милтенова, Ан., А. Кирилова. Средновековни..., с. 76.
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Действително листата на аспержите напомнят растението 
сорго, от което се правят метли. И двете споменавания на 
билката лия са в един и същ ръкопис. Евтим Спространов, 
който пръв обнародва текста му, го нарича Лековник № 3. 
Ръкописът се съхранява в Националния археологически 
музей, датиран е към края на ХVIII в. 

Най-вероятно тревата лия и загадъчната метла от при-
писката са едно и също растение, сходно или идентично с 
добре познатото сорго. 

Интересна е и дозировката на лекарството. В рецепта-
та е написано, че се пие чаша колкото      драма. Драм е 
стара османска мерна единица, равна на 3,1 грама. Буква-
та  обозначава цифрата 3, а   е 6. Тоест, дозата трябва да 
е 366 драма или малко повече от килограм. Такава дози-
ровка едва ли е възможна. По-вероятно при преписването 
книжовникът се е объркал и е изписал буквата за цифра 
6 два пъти. Следователно дозата е 36 драма – около 110 
грама.  

Кленът, червената върба, а вероятно и „черната“ мет-
ла са билки, на които се приписват и магически свойства. 
Може би затова те са част от рецептата за всякаква яра. 
Варенето на отварата в ново гърне вероятно трябва да за-
сили тяхното мистично въздействие върху организма. В 
лековниците освен рецепти са записвани също молитви и 
магически заклинания, които да осигурят излекуване на 
болните. Преди текста на рецептата са запазени две неяс-
ни, явно недовършени фрази, които най-вероятно са нача-
ло на молитва:

Не може да се установи дали краткият текст има връз-
ка с лекарството, но записването на рецептата непосред-
ствено след молитвата за запазване от смърт подсказва 
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 логическа свързаност. В илача за каква да е яра се използ-
ват билки, които стават популярни в народната медицина 
през ХVIII в., доколкото можем да съдим по  споменаването 
им в лековниците. Подобно съчетание на съставки не се 
среща в запазените лековници. Това, което прави рецепта-
та универсална, са не толкова лечебните качества, колко-
то  магическите свойства на растенията. Най-вероятно 
рецептата, запазена в приписката, засвидетелства местна 
практика, която не е била широко разпространена.

 

Литература:
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Дамянова, Д., М. Чемишанска. Народни вярвания и лечебни 

практики с растения (по материали от регион Монтана). – ИМСЗБ, Т. 
26, 1998, с. 91-109.

Милтенова, Ан., А. Кирилова. Средновековни лековници и 
амулети. София, 1994.

Петкова, Св. Неволите на тялото в средновековните лековници. 
– Електронно списание LiterNet, 16.02.2009, № 2 (111).
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Галина Стоянова, Наталия Николова
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин

 

Сведения за народната медицина в миналото, 
открити в документални източници, прите-

жание на отдел „Краезнание“ на Регионална 
библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин

Народната медицина е част от народното творчество, 
с всички присъщи негови качества – колективност и ма-
сово участие на хората, устно предаване от поколение на 
поколение, непрекъснато развитие и усъвършенстване, с 
допълване или отпадане на отделни съставки, постоянен 
процес на обогатяване. Сложният характер на народноме-
дицинските практики и умения (присъствието на разумни 
и много полезни средства и начини на лечение, а също и на 
баячески теургични и мистични похвати) определя двете 
полюсно противоположни оценки на народната медицина 
и народните лечители – от пълното отрицание, до безкри-
тичното отношение и възприемането на отживели времето 
си методи на лечение. Твърде схематично е свързването 
на народната медицина само с първобитното магическо 
мислене. Свидетели сме на нейното развитие през веко-
вете, на отърсването º от магичното и обогатяването º с 
методи и средства на научната медицина. Взаимодействи-
ето между народната и научната медицина е безспорно. 
Историческите факти установяват, че научната медицина 
е рожба на народната, че тя систематично е възприемала 
най-добрите º постижения.

За билките по нашите земи пише още през III век пр. 
н. е. Теофраст Ерезийски. Свързваме ги с тракийската 
медицинска култура. През I век от нашата ера римски-
ят военен лекар Педаний Диоскорид описва  най-често 
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 употребяваните тракийски билки, цитира местните и ла-
тинските им наименования. Познанията на нашите пред-
шественици са били на завидна висота. Теофраст Ере-
зийски отбелязва, че само у траките и славяните не се 
срещали чревни паразити, защото те познавали и употре-
бявали мъжката папрат. Вещи в билколечението, траките 
го съчетавали с музиколечение (Салмоксис, Орфей и др.), 
със словесния метод, с въздействието на минералната вода 
и пр. Славяните също лекували главно с билки и средства 
с растителен произход. Широко приложение в практиката 
на техните лечители намирали: бръшлянът (предизвиква-
не на повръщане), конопът и макът (за упойване), чеме-
риката (за отравяне), звъниката и мн. др. Прабългарите 
прилагали при хирургични вмешателства билки с упой-
ващо действие. След създаването на българската държава 
лекарствените средства от растителен произход били ос-
новна лечебна суровина. Билките присъстват и в рецеп-
турните сборници и апокрифните книги на богомилите. 

Постепенно българският народ си изработва своя, на-
родна фармакопея. От епохата на нашето национално 
Възраждане до Освобождението са написани и съхране-
ни немалко лекарственици, в които се дават указания за 
приготвяне на различни лечебни средства. През XVI век се 
появяват дамаскините – авторизирани преводи от гръцки 
на произведения с религиозно-поучителен характер. През 
XVIII век в тях се включват текстове с народномедицин-
ско съдържание - описания на билки, на техните лечебни 
свойства и начини на употреба. Освен в лекарствениците 
и дамаскините, ценни сведения за народната медицина се 
съдържат и в „приписките“ към ръкописи от друг вид и с 
друго съдържание и предназначение (богослужебни книги, 
ермении и др.). В тях се дават съвети за хигиена, хранене, 
труд, природосъобразен живот и предпазване от заболява-
не. През Средновековието у нас се пишат и разпространя-
ват т. нар. народни ръкописни лековници, известни още 
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като лекарственици, лечебници, церовити книги, тефтери 
и др. По същество това са рецептурни сборници, които са 
преписвани многократно и са предавани от поколение на 
поколение до наши дни. По-късно народописните мате-
риали се обогатяват с оригиналните народномедицински 
методи и средства, публикувани в „Сборниците за народни 
умотворения, наука и книжнина“, които се издават от края 
на XIX век от Министерството на народното просвещение.

Българският писател, общественик, дипломат и сто-
пански деец от Видин Михалаки Георгиев, който съставя 
първия наш учебник по ботаника за средните училища, 
издава през 1883 г. и брошурата „Билките в народната ме-
дицина“.

Отдел „Краезнание“ на видинската библиотека при-
тежава богата колекция от книги, описващи миналото на 
региона. В нея, освен старите материали, има и нови из-
дания. Много родолюбци, запазили спомени и документи, 
написаха и издадоха истории на родните си селища. В тях 
откриваме богата информация за това, как са се справяли 
нашите предци с болестите.

В културно-историческия очерк на Йордан Динов „Се-
ло Косово, Видинско“ намираме глава „Народни лечите-
ли“:

„Още от основаване на селото някои косовчани се от-
крояват със способността да помагат при различни забо-
лявания. Това са личности с природна даденост и за които 
оказването на помощ носи удовлетвореност на духа. Мето-
дите, които прилагат и средствата, които ползват разкри-
ват индивидуалните качества на всеки лечител. През вто-
рата половина на XIX век в Косово се раждат популярните 
не само в селото, но и в региона:

Беля Бошков получава от дядо си основни познания по 
ортопедия. Успешно лекува изкълчвания и счупвания на 
кости, владее до съвършенство ортопедичните методи на 
лечение. С това трябва да се обясни голямата популярност, 
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с която се ползва в Северозападния регион на Видинска 
околия. Като се почне от Кошава, Флорентин, Смърдан, 
Раброво и всички села до сръбската граница.

Митър Г. Пенов използва билки и баене. Лекува успеш-
но жълтеница: извършва рязане с бръснач в средата на че-
лото и дава отвара от билки. При бяс прилага пробождане 
на определено място под езика с нож или шило. Болестта 
гущер лекува чрез баене и отвара от билки, в които има 
глава на гущер. Той е единствения косовски лечител, кой-
то прилага ирисова диагностика в работата си.

Станка П. Никова повече от половин век е незаменим 
съветник и консултант на бременните жени, когато се поя-
вяват някои неестествени симптоми. Дава билки за пиене. 
При раждания изпълнява ролята на акушерка.

Христо П. Радулов е роден в с. Косово, където получа-
ва начално образование. От дядо си усвоява изкуството да 
лекува и вади болни зъби.“

В книгата на Владимир Стефанов „Рабиша“, в глава 
„Народна медицина“, четем: „В село Рабиша е имало от-
край време и баячки, и жени, които са правели мехлеми 
или отвари от билки, корени и от какво ли не още. Пом-
ни се знахарката баба Стана поп Петкова, която била и 
баячка, и мехлеми правела, и търкала (разтривала) при 
настинка, при коремни болки, налагала и с гърне (на 
принципа на вендузите). Много известна знахарка била 
Олга Лалова. Тя е търсена от страдащи от екземи, от под-
лютени (незаздравяващи) рани и др. кожни заболявания. 
Особено ефикасни са нейните мехлеми при рани от из-
горено. Стичали се при нея хора и от съседни села. Ако 
човек е блед и отпуснат, бабите препоръчваха да се заведе 
до циганите железари, живеещи в края на селото, за да 
пие вода от  ковашко корито, че да му налеят и за вкъщи 
(така лекуваха анемичните), ако е болен от простуда, да-
ваха му да пие церова вода – вода от корубата на цер (вид 
дъбово дърво). 
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В град Белоградчик, чието население е от предста-
вители на всички села от околията, които са занесли и 
своите обичаи, и своите нрави, и своите вярвания и ри-
туали (които ритуали в основата си са еднакви в целия 
наш Торлашки край), са запазени обичаи на баене и на-
ричане при много болести. Ще посоча някои от тях: при 
почудища (от почудища заболява дете, ако някой се зачу-
ди: „Брей, колко е пораснало, колко е убаво!“, а възрастен 
може да заболее, ако се зачудят на хубавия му кон или на 
хубавите му дрехи). Тук между почудища и уроки няма 
съществена разлика, и при двете боли глава. При почу-
дища: нºшат (люлеят) дете към изгрев слънце. Баячката 
лизва детето по челото и казва: „Шарена крава шарено 
теле отелила. Сама го отелила, сама му уроци облизала“. 
При уроки: „Слънце пекна – роса отвлече, макья дете от 
уроци извлече.“

В книгата на Недко Жиков „Шишенци – опит за ис-
тория“ от 1988 г. на с. 65 намираме данни за лекуване: „В 
Шишенци нямаше дипломирани медицински работници – 
лекари. От време-навреме биваше назначаван някой тех-
ник (фелдшер), но и той не се задържаше за дълго. В замя-
на на това имаше няколко врачки. Най-прочутата от тях 
беше баба Лозана Докова. Тя „лекуваше“ не само хората 
от Шишенци, но и от околните села. Ето някои от нейни-
те „специалитети“: при по-дълбоко нараняване за спиране 
на кръвта се използува горена вълна, която се поставя на 
раната; за дезинфекция на открити рани – урина (пикоч) 
или ракия; при главоболие и въртене на свят – пускане на 
кръв; болки в коремната област – завиване на пъпа с малко 
гърне; цирей – налагане с препечен лук; при настинка и 
кашлица – топъл чай, топла ракия, топло вино, разтри-
ване с газ за осветление; набито месо по тялото – обвиване 
в прясно одрана кожа на овца, агне яре; при главобол – 
 гасене на въглен във вода, а след това болният пие от тази 
вода; при уплаха – леене на куршум и пукане на мамули. 
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По-набожните са ходили да се лекуват и при попа, за да им 
чете молитва за здраве.“

Народната ни медицина представлява смес от рацио-
нални методи и средства, от една страна, и магически ре-
лигиозно-обредни практики от друга, съвкупност от устни 
и писмени сведения за средствата, похватите и уменията 
за лечение, предавани от поколение на поколение в про-
дължение на хилядолетия. Най-добре можем да я разберем 
и оценим само ако я възприемем преди всичко и главно 
като народно творчество, т. е. като етномедицина, просъ-
ществувала точно толкова, колкото е просъществувало и 
самото човечество.

В ръкописа на Вълко Наков „Село Водна. Минало и 
настояще“, откриваме едно скептично отношение към ле-
чителките:

„Според неукия човек, все във връзка на вечната бор-
ба между добрите и зли духове са и болестите по хората 
и животните. За различните болести простолюдието още 
през езическо, а и след приемане на християнството, са 
измислени разни начини на суеверно лечение. Поради 
това, че във Водна няма черква, хората рядко са прибег-
вали до „целебното“ въздействие на попа, на християн-
ската религия, а лекуването в далечното, па и по-близко 
минало е ставало от бабички-врачки, като за всека болест 
или болестно смущение имало и специален начин на ле-
куване. Има обаче случаи, щото едно и също заболевание 
да се лекува по различни начини от различни врачки-ле-
чителки. И понеже не всяко заболяване е смъртоносно, то 
убеждението е, че оздравяването се дължи изключително 
на умението на „специалността“, затова едни врачки са 
предпочитани пред други. „Специалистките“ са търсени 
през девет села в десето. Какви суеверни лекувания са 
практикувани в селото:

Лекуване от припадъци. Епилепсия, анемия, ненор-
мално кръвно налегане, сърдечно заболяване и други 
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 подобни болестни смущения са лекувани от баба Вълкана 
Киселката по следния начин: на третия, деветия и четири-
десетия ден от припадъка, тя прави обир на болния. С мал-
ки ножички реже по малко от ноктите най-напред от пръ-
стите на десния крак и лявата ръка, после от левия крак и 
дясната ръка, реже по малко от косата на челото, темето, 
тила, от клепачите на очите, от веждите, взема по малко 
кал от ушите и сополи от носа и всичко това замесва в 
малко затоплен восък от напуснат кошер. Взема червен 
конец, дълъг колкото височината на болния и единия край 
замесва във восъка, вкаран в орехова черупка, около която 
навива конеца. Бащата или някой друг близък на болния 
взема вързопчето, отива вън от селото и там в некое дърво, 
със свредел провъртява дупка, поставя в нея вързопчето, 
забива отгоре дървен чеп и го заделва с манара (брадва). 
Ако не настъпи подобрение в болния, лекуването по съ-
щия начин се повтаря, потретва, като втория път орехово-
то вързопче се закопава под прага на къщата, а третия път 
вързопчето се хвърля в некой вир в барата (реката).

Обикновена диария и кръводрисък се лекува пак от 
баба Вълкана Киселката така:

Събират се три бекярки (вдовици) морално запазени: 
Вълкана Киселката, Тодорка Бонина и Нинка Данина. 
Хващат едно черно пиле в някой двор, без да се плаща, 
защото е за лек. В къщата на баба Вълкана нагреват на 
огнището една подница (чирепня) до зачервяване, слагат 
в нея пилето живо, захлупват отгоре с железен връшник, 
върху който поставят пласт жарава. Събличат се трите 
бекярки съвсем голи и така стоят около подницата, дока-
то пилето изгори, стане на въглен. Изваждат овъгленото 
пиле, обличат се и като изстине пилето, наклъцват го на 
прах и го насипват във вода в калайдисано котле, разбър-
кват добре сместа и лекарството е готово. Отиват и трите 
жени в Тупалица, където доскоро имаше неколко стари 
орехови дървета и под корените на едно от тех  подкопават 
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тунел, колкото да може да се провре човек. След тия пред-
варителни приготовления се разгласява из селото, че в 
събота през нощта след трети петли започва лекуването. 
Идва целото село – болните от диария за лекуване, а здра-
вите за предпазване от заболяване и почват един след друг 
да се провират през тунела, като на всеки при излизане, 
баба Вълкана му дава с лъжичка от чашка от „пилешкото 
лекарство“. Освен в Тупалица, баба Вълкана провежда по-
добно лекуване, при друга епидемия от диария, под коре-
ните на дуда (черница) край селската чешма.

Епилепция и други тежки и продължителни заболява-
ния се лекуват чрез „ходене по росен“, което се извръшва 
по следния начин: през нощта срещу Спасовден или сре-
щу първия ден на Русалската неделя се „ходи на росен“. 
Близките на болния приготовляват следните неща: нова 
зелена паница, нова зелена стомна, напълнена с ненапита 
вода от некой извор, пресна турта хлеб, варена кокошка, 
нова бъклица или шише с вино, голема восъчна свещ и 
нов месал (престилка). Един-два дни преди това се избира 
„чист“ човек – бабичка или старец вдовец, хваща се за по-
сестрима бабичката, ако болният е жена, или побратим, 
ако болният е мъж. В определения ден към залез слънце, 
пеша или с кола, в зависимост от състоянието на болния, 
с приготвените неща тръгват за местността Рогъ, където 
обикновено вирее цветето росен. При пристигането болни-
ят си избира стрък росен, под който се простира месала 
и на него се наслагат донесените неща. Щом се стъмни 
болният и придружаващият го вечерят, но не от наслага-
ната на месала, а от друга донесена храна, след което бо-
лният лега върху проснато чердже до растението, с глава 
под цвета. До главата на болния се слага паница, пълна с 
вода, налята от стомната. На паницата се прикрепя запа-
лена свещица. Придружаващият болния целата нощ бди, 
не заспива. След втори петли той проверява има ли в па-
ницата бубулечки (насекоми), паднали от цвета на росена. 
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Ако има такива, това значи, че болният ще оздравее, а ако 
нема, болният нема да оздравее, като последното не се съ-
общава нито на болния, нито на близките му. Събужда се 
болния, дава му се да пийне малко от водата в паницата, 
поръсва се по лицето му и остатъкът се налива в стомната, 
като в дома продължава пиенето и ръсенето до свършва-
нето º. Рано преди разсъмване и двамата се прибират у 
дома, като при росена остават всичко сложено на месала. 
От росена до вкъщи никой не требва да се обръща назад. 
На Спасовден или на Русалье се коля курбан – мъжко или 
женско агне, в зависимост от пола на болния, устройва се 
угощение, на което се поканват роднини и близки, като на 
почетно место на трапезата е побратимият или побра-
тимата.

Сурма – подуване между краката, встрани от половия 
орган се лекува от баба Йоца Вълова Стоянова така: с раз-
перени, малко присвити пръсти на десната ръка врачката 
маха кръгообразно над болното место, над отока, казвай-
ки три пъти следните баяния: „Събрали се трима овчари 
– мут, кьорав и глух. Дошъл вълк в овците. Дорде мутият 
да викне, дорде кьоравият да види, дорде глухият да чуе, 
вълкът грабнал овца, отнел я в гората и сурмата се разва-
лила.“ Ако отокът не спадне, след три дни баянето се пов-
таря, а може и да се потрети.

Издат (апандисит) се лекува от същата врачка. Из-
вежда се болният на двора, взема баба Йоца един нож и на-
сочвайки го към долната част на корема изрича три пъти: 
„Свило го издат, дошъл свети Георги с триждевет пушки, 
с триждевет маждрака и с триждевет ножа, обут в черни 
чизми, наклал ясен огън и изгорил издата“, след което тя 
забожда ножа в земята. Болният става и влиза в къщи, но-
жът се изважда и се прибира чак след заод (залез) слънце. 
Не мине ли болката, баянето се повтаря и потретва.

Сурма се лекува и от Петра Лилкова Стефано-
ва по следния начин: отвежда се болният нощем при 
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 лочника-корито, в което се хранят свинете, взема земя от 
къртичина, наквасва я в лочника и намазва болното ме-
сто, казвайки: „Сега сурма и звезди, а ютре ни сурма, ни 
звезди“.

Издат се лекува от същата баба така: измива в паница 
вода коса за косене на сено, сърп и нож и тази вода се дава 
на болния, да я изпие на три пъти – сутрин, обед и вечер.

Уплах (страх). Признаци – уплашения не спи спокой-
но, сепва се и плаче насън, губи апетит и др. Лекува се 
от баба Мита Стефанова Вълченченката така: отрезват се 
косми от човека или животното, причинили уплашването, 
загребват се с ръжена въглени от огнището, слагат се кос-
мите на въглените и с пушека се кади уплашеният и с ръ-
жена се обикаля болния три пъти. Така се лекува от страх, 
когато се знае от какво е уплахата, а когато не се знае се 
„пукат мамули“. Замесва се безсолно пшенично тесто и 
от него се правят 27 валамета – мамули, като при овива-
нето на всяко топче се казват следните баяния: „Излизай 
страх от глава, излизай из крака, излизай из ръце, излизай 
от сърце“. Мамулите се слагат по равно, по девет в три 
купчинки. Опичат се в огнището и ако пукат и изхвъркват 
от жаравата, това значи, че страхът е изгонен. Мамулите 
се изяждат на три пъти през деня.“

Обяснение за тези странни методи на лечение откри-
ваме в книгата на Емил Дичев „Старото село Милчина 
лъка, Кулско“. В глава „Народни представи за произхода 
на болестите“ откриваме интересни вярвания, които обяс-
няват странните ритуали, на които са подлагани болните 
от врачките: „Най-разпространеното схващане за болести-
те е, че се причиняват от демонични същества (зли духове) 
пълтаньъци, караконджовци, самодиви и змейове. Това 
става, когато човек ги види (срещне), премине (нагази) в 
местата, където обитават (самодивски игрища, гробища, 
помийници, буньища и торишта, вирове,  чешми и   кла, 
 когато изяде плод от дърво, или откъсне и помирише цвете 
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оттам. Хората избягвали да преминават през тях. Усещали 
безсилието да ги победят и затова се стремели да ги оми-
лостивят – устройвали им празници, наричали ги с гальов-
ни и приятелски имена, извършвали ритуали в тяхна чест, 
слагали им трапези и др.

Неистов ужас и уплаха са изпитвали хората през XVII 
и XVIII век от масовите епидемии, от които най-страшна е 
била „черната смърт“ – чумата. Според народното пове-
рие Чумата е жена, която вечно живее, безспирно броди по 
друми и пътища, не обича пътечки и гъсти шумаци. Носи 
със себе си тефтер, изпратен º от Бог, да прибере душите 
на много хора. Появи ли се тя, хората напускат родните 
си места и заживяват в непристъпни долове и гори, с на-
деждата да не ги намери. Често се заселват там. От онова 
време е останал в народния календар на старото село Чу-
минден (Св. Харалампи, в началото на м. февруари). На 
него не се работи, месени са краваи, намазани с мед и се 
приготвя празнична трапеза.

Лекуването е извършвано според разбирането за про-
изхода на болестите. Когато те са предизвикани от демо-
нични същества, жителите на старото село са се обръща-
ли към свещеника – да им чете молитви или са търсели 
врачки и баячки. Според народната етимология врачува-
ньето и баеньето са синоними. Общото в значението им 
е, че чрез тайнството на гадаенето се търси причината за 
болестта, а с прошепването на магическите думи и праве-
нето на някои ритуали е извършван актът на освобожда-
ване от злите сили, очистване и последващо излекуване. 
Корените на това самобитно народно изкуство, обвито в 
мистичност, предавано от майка на дъщеря, баба на внуч-
ка, днес са почти изчезнали.

До първото десетилетие на миналия век жителите на 
село Милчина лъка продължават да се доверяват на на-
следените вярвания и познания на предците си, свързани 
с народолечебната дейност. В съгласие с недоизживените 
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езически представи за света, заедно с натрупаните реални 
знания за лечебните свойства на едно или друго растение, 
все още при болестни състояния разчитат на изявени на-
родни лечители.“

Още от най-дълбока древност широко приложение на-
мира и психолечението. Тракийският лечител Салмоксис 
(XII век пр. н. е.) прилагал „добри беседи“, нашепвания и 
баяния, а по-късно за тази цел били използвани молитвите 
и другите словесни методи и средства на църковно-мана-
стирската медицина. През Средновековието с психолече-
ние се занимавали и богомилите.

В книгата на Благовеста Стаменова „Живи разкази”, 
намираме много интересен ритуал от детството на Цветко 
Велчев, изтъкнат геофизик – „Баенето с нож на мама при 
болест“:

„Дълбоко в съзнанието ми са останали и спомените за 
нежния, приглушен глас на мама и топлите пръсти, с кои-
то тя галеше, но и натискаше челото, когато бяхме болни 
като деца. Шепнеше монотонно, досущ като мантра, след-
ните думи:

„Издатко, братко, излезни от човек и иди в пусти гори 
тилилейски, къде слънце не грее, вятър не вее, петел не 
пее и здравец не мирише“. След тези думи бодваше нож в 
земята и продължаваше:

„Оздоле идат чудни хора, карат чудни овце, укарват ги 
у чудно търло, пренесат чудни ведра, надоят чудно мле-
ко“. Пак бодваше ножа в земята и продължаваше да гони 
болестта. „Издатко, братко, ако бъде жена, бозка да º се 
пръсне, ако бъде мъж, мъдото му да се пукне“.

Така мама продължаваше да повтаря, докато в просъ-
ница, успокоени прошепвахме: „Мале, а къде живеят тези 
чудни хора?“

Веднъж като студент се завърнах у дома, в Раковица, 
с болно гърло. От Макреш за село прегазих Влаховиш-
ката река, а беше ранна пролет и водата ледена. Мама 
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веднага изпече питка в подницата и още гореща ми даде 
да хапна, като ми баеше нейните думи за здраве. Болката 
изчезна, светна ми пред очите. Изглежда ми помогна не 
само баенето, но и магията на майчините ръце, омесили 
питката.“

Странни са тези лечения и предизвикват усмивки, ко-
гато четем за тях. Но те ни удивяват с две неща: първото 
е голямата историческата стойност на тези разкази, които 
ни разкриват многопластово детайли от живота и поми-
нъка на нашите предци, а второто е тази близост и добро-
та, които, макар и примитивни, показват една личностна 
връзка между хората, между болен и лечител, която много 
често е била решаваща за излекуването.

Изключителна е събирателската дейност на етногра-
фи и краеведи от Освобождението до днес, но що се отнася 
за народната медицина, все така актуални са думите на 
проф. д-р Стефан Ватев (1866-1946), изречени в началото 
на миналия век: „Нашите деди не са ни оставили много па-
метници (писмени навярно – б.а) за лечение на недъзите 
си, поради това, сегашното поколение има святото задъл-
жение да събере остатъците от народната ни медицина, 
защото, ако не стори това сега, всичко ще се разпилее и ще 
изчезне безследно.“

Документи от отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека 
„Михалаки Георгиев“, в които има сведения за народната на медици-
на във Видинския край:

1. Ангелов, Венцислав. Чупрене : Документи. Спомени. Преда-
ния. – София: Изток-Запад, 2003. - 240 с.

2. Вълчев, Генади. Духовна култура и фолклор на с. Шишенци, 
Видински окръг (бивша Кулска околия): Дипломна работа. – София, 
1964. – 380 с.

3. Вълчев, Генади. Предания. Легенди. Народни песни. Детски 
фолклорни игри и народна медицина : Ръкопис. - Видин, 1987. - 68 с.

4. Данчева, Стоянка. Бранковци: Минало и настояще. – Видин: 
Експрес ЗМ, 2007. – 249 с.
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5. Димков, Петър. Българска народна медицина : Природолече-
ние и природосъобразен живот.: В 3 т. – София: БАН, 1991.

6. Динов, Йордан. Село Косово, Видинско: Културно-истори-
чески очерк. - Плевен, 1998, 44 с.

7. Дичев, Емил. Старото село Милчина лъка, Кулско. – Монта-
на: Полимона, 2017. - 320 с.

8. Жиков, Недко. Шишенци: Опит за история. – Видин: Б. и., 
1988. – 142 с.

9. Наков, Вълко. Село Водна (Минало и настояще): Ръкопис. – 
Видин, 1976. – 180 с.

10. Попрангелов, Моно. Пътуване през годините от Урбабинци 
… до Тошевци. – София, Б. и., б. г., 176 с.: с ил.

11. Стаменова, Благовеста. Живи разкази: Сборник от мемо-
арни записки и словесни портрети на раковчани. – София: Тип-топ 
прес, 2014. – 352 с.: със сн. – (Краеведска поредица за село Раковица 
„Многолика обич“; Кн. 2)

12. Стефанов, Владимир. Рабиша. – Б. м., 2007. - 300 с.
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Бойка Лозанска
Регионално краеведско дружество – Враца

 

За билките в научно-популярната
литература от началото на ХХ век

(По следите на една стара книга)

В куфар със стари учебници, принадлежали на моя 
свекър, открих книга със заглавие „Билките в медици-
ната“ от Васил Нейчев, на чиято титулна страница бяха 
изредени наградите, които е получил магазин „Билка“, 
а може би неговият собственик (Васил Нейчев): Почетен 
диплом от Пловдивския мострен панаир през 1936 г., По-
четен диплом от изложението в Бари (Италия) през 1936 
и 1937 г., Златен медал от Всемирното изложение в Па-
риж през 1936 г. Впечатляващо за мен, но не и за предиш-
ните º собственици. Веднага ми стана ясно защо е на та-
вана, забравена от години – семейството вярваше твърдо 
в конвенционалната медицина и посещението при лекар, 
лежането в болница за тях беше единственото сигурно 
лечение. После се сетих, че съпругът ми разказваше как 
дядо му го е карал да му лови пчели, за да го жилят по 
коленете заради ставни проблеми. След прекаран инсулт, 
дядо Йордан, се възстановява с чесън и живее още 9 годи-
ни. Явно е разчитал на лечението с билки. Предположе-
нието ми се потвърди, когато пресметнах, че в годината 
на парижката награда моят свекър е бил на 15 години, 
възраст, в която човек все още не се интересува от билки, 
а баща му вече е с разклатено здраве след трите войни, 
в които участва като офицер. Всичко това говори, че в 
началото на миналия век и селският човек проявява ин-
терес към четиво, което му помага да се ориентира в за-
творения свят на знахарството и сам да търси облекчение 
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на болежките си в билковите отвари, мехлеми, компреси, 
които се научава да приготвя сам.

Любопитството ме поведе най-напред към съдържа-
нието. Началното заглавие – „Списък на билките, които 
магазин „Билка“ на В. Нейчев купува“, е с рекламна цел. 
Растенията са назовани с популярните им наименования, 
едно или няколко („лай-лай кучка“, „хвойни (смрики)“, 
„блен (попадийка)“) и само едно и с латинското („слети 
коса (горицвет), адонис верналис“). Следващите текстове 
показват, че авторът познава латинските термини, но е 
наясно и с аудиторията, за която е предназначена книга-
та. Срещу всяка билка е посочено какво точно се изкупу-
ва – листа, цвят, корен, даже уточнения: „цялата, но без 
голи стръкове“. Заглавията по нататък издаваха някаква 
хаотичност, която стана съвсем обяснима, когато се заче-
тох подробно в отделните статии. Оказа се, че в България 
по това време с билколечение се занимават само бабите по 
селата, а билките в аптеките се внасят от чужбина. Закон 
за търговия с билки няма, възникват противоречия между 
билкари и аптекари, опити да се отрече народната меди-
цина за сметка на научната. Авторът търси мотиви в чуж-
дата литература и практика: „… всички народи се лекуват 
и днес главно с билки – казва Нейчев – защото по-голяма 
част от лекарствата в аптеките са от лечебни билки, т. е. 
от растителен произход. И какво голямо значение дават 
народите на билките се вижда от имената на някои билки. 
Напр. Euphrasia office немците наричат Ауген трост (утеха 
за очите), а французите същата билка наричат кас-люнет 
(троши очила)!“ Подчертан е интересът на хората от цял 
свят към лечението с билки в периода след войните: „И мо-
жем да бъдем доволни, че билката всеки ден печели почва 
и влияние. [ …] Голяма заслуга за това има вегетариан-
ското движение у нас и организаторите и ръководителите 
на това движение – Българско вегетарианско дружество. 
 Издадената от последното книга „Фитотерапия“ (лекуване 
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с треви) от немския лекар д-р Карл Кант бе цяло събитие.“ 
Според Нейчев обаче тя не може да се ползва „от широка-
та маса на народа“, „расте и брожението на известни среди 
против билкарските магазини“ и затова „ние съставихме 
тази книжка“.

Не става ясно коя е годината на първото издание. Пре-
ди нея, през 1924 г. , излиза книгата „Какво казват билките 
и водата“. Със съдействието на Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ преди няколко години излиза фото-
типно издание на тази книга.

 В следващата статия „Една нова професия“ се споме-
нава откриването на магазина през 1922 г. Тук са и мо-
тивите за началото на тази дейност. През 1909 г. д-р Хр. 
Стойчев, който се завръща от Франция казва на Нейчев, 
че негов близък от Лион „се интересува от липов цвят и 
лайкучка“. Разменят няколко писма, но нещата не потръг-
ват. „Когато завърши общата война – разказва по-нататък 
авторът – и Стамболийски разтури народното събрание, в 
което участвах като представител, аз се върнах отново към 
моята идея.“ Началото е много трудно. Хората по селата 
упорито отказват да берат билки: „Една година пишущият 
е изминал 7800 км в 247 дена и е пренесъл на гръб 6350 кг 
разни сурови билки до мястото на сушенето им – село или 
град! Той се е качил 18 пъти до Белмекен в Костенския 
балкан и е слязъл обратно до Костенец натоварен с билки, 
събрани от семейството му“ – споделя авторът.

В сила вече е чл. 280 от Закона за опазване на народ-
ното здраве, на основание на който е разрешена търговия-
та с лечебни растения и са изброени разрешените билки и 
други средства.

Следващата част, със заглавие „Как се събират билки“, 
е съвсем различна по стил и донякъде не отговаря на оч-
акваното съдържание. В художествена форма авторът раз-
казва случки, които семейството преживява по време на 
излетите за билки. След заглавие „Адонис Верналис (слети 
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косица)“ четем: „Ранна Пролет. Първата година на нашето 
съществуване като билкари. С асистент от университета 
отидохме към Казичене, дето най-близо до София расте 
Адониса. Скитахме доста по ливадите и обходихме места-
та на неговото находище. Тук-таме се желтееше вече – раз-
тваряше адониса своите красиви желти цветове и мамеше 
току-що събудилата се от зимния си сън пчелица.“ Следва 
диалог с овчар, който знае, че овцете не ядат слети косица, 
но ги пъди от ливадата, защото си е негова; млада булка 
обещава да бере лайкучка, но само обещава; друг селянин, 
се кани да бере водна детелина, но не иска да си мокри 
краката. Хмелът е представен като кулинарен продукт: „ 
От хмела правят най-вкусната мая за хляб и симити, с него 
подгорчават бирата, но той се употребява и в медицината 
против главоболие, за сън, болки в корема. И отново чиста 
проза: „Пътувам край Марица по „изследвания“. Гледам 
пред себе си, останала от турското царуване върба. Разпе-
рила клоне, като кокошка над пилета, а около нея увити 
няколко напукани от старост корени хмел. Дигам глава – 
над дървото хмела оплел чудновата мрежа и я постлал с 
хиляди цветове и шушулки.“ Идва горският и пак става 
„весело“. Забавни истории и по едно две изречения за ле-
чебните свойства на билката. 

 И така до 30 стр., един откъснат лист и съвсем раз-
лично описание на страница 33. Растението е представено 
като в съвременните книги с латинското му наименова-
ние, морфологични особености, местообитание, предназ-
начение. Различен шрифт, подреждане по азбучен ред. 
Така стигам до ново съдържание, списък на билки, които 
се търсят „в странство“, „препоръчвани от Експортния ин-
ститут“. Всички са с едно популярно и с латинското име. 
Нови уводни и заключителни статии. Оказа се, че в томче-
то са подвързани две издания с разместени коли – начало-
то на първата книга, следвано от края на втората, после 
началото на втората и накрая втората част на първата. 
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Началното издание завършва със списък на билките 
за култивиране, вече подредени по азбучен ред, с едно бъл-
гарско и с латинското наименование. Това говори, че за-
почва производство на лечебни растения и за някои хора е 
препитание или допълнителен доход. 

В това томче може би са първо и трето допълнено из-
дание, защото има обяснителни текстове към второ и тре-
то издание и предговор към второ издание, от който става 
ясно, че през 1931 г. от книгата са останали само 69 броя 
(значи вероятната година на първото издание е 1930), кои-
то санитарните власти конфискуват и съставят акт за не-
правомерна търговия с книги, на стойност 2000 лв. Стига 
се до съд, който отменя наказателното постановление на 
главния директор на народното здраве.

В предговора към третото издание се изказва благо-
дарност на Ян Мущински, професор от Вилненския уни-
верситет, който редактира изданието. Цитирана е полз-
ваната литература. Този факт говори, че книгата става 
известна не само в България. Международните награди на 
магазина окуражават автора и той търси специалисти, за 
да направи новото издание малко по-научно, да изчисти 
стилистичните неточности.

В заключителните статии на първата книга е помес-
тено интервю с Васил Нейчев за списание „Научна ми-
съл“. Журналист с псевдоним Игличин започва с биогра-
фията му. Представя го като „първият билкосъбирач“ в 
България. Роден в с. Градец, Котленско през 1875 г. Има 
незавършено средно образование, работи като телегра-
фист във Вар на, за участие в работническото движение 
го преместват в Добрич, от там в Силистра, после в Ра-
хово (Оряхово), от където го уволняват за участие в ра-
ботническа вечеринка. Връща се във Варна за три годи-
ни, пак го местят – Видин, София, Карнобат и др. Пет 
години редактира вестника на телеграфопощенци „Т. П. 
Вестник“. След войните е депутат до идването на власт на 
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земеделците на  Александър  Стамболийски. Превежда от 
руски „Бащи и деца“ на Тургенев, „История на западно-
европейската литература“, „Борба“ – драма от Голсуърти, 
пише разкази и статии, печатани в списания и вестни-
ци. В интервюто Нейчев споделя трудностите, свързани 
не само със събирането на билките, но и с преодоляване 
на общественото недоверие, конфликтите с медици, апте-
кари, администрация; подчертава социалната страна на 
тази дейност – „За една рецепта против изстиване трябва 
да се плати най-малко 50 лв.“ и „същите билки ще препо-
ръча и доктора“; признава, че „Днес народната медицина 
може да се представлява от хора прости, а може би и шар-
латани. Но било е време, когато нейните представители 
са били най-просветените, най-добре познаващи наука-
та на времето си хора.“ От това интервю узнаваме, че в 
периода след войните билколечението се разпространява 
много бързо, в Германия, Франция, Швейцария излизат 
много книги по фитотерапия, увеличава се износът на 
билки от България. Независимо че се препитава от тър-
говия с билки, Нейчев смята, че „бъдещето е на научната 
медицина“, и че „Билките като лекарство ще останат, но 
билколечението ще изчезне.“

Поместени са и три статии на Нейчев от в. „Мир“ – в 
едната опонира на Михаил Минков, който се опитва да 
противопостави научната и народната медицина. В дру-
гата разказва за лечение на „сънна болест“ с лудо (старо) 
биле (бела дона) и за отказа на научната мисъл в България 
да изследва въздействието на билката. Италианските уче-
ни се възползват от опита на нашата народна медицина и 
създават препарата Пантропа, а за българите остава „с мо-
тика в ръце да копаят корените от старото биле, а от Запад 
да получават „специалитет“.

Третата статия е „Истинският лекар“, посветена на д-р 
Иван Басанович, който работи за втората си родина, дори 
става общински съветник във Варна, но „дребнави закач-
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ки и клевети от завистници“ го принуждават да напусне 
България.

Какво се случва по нататък с книгата и нейния автор 
не успях да науча. На книжния пазар се обявяват антик-
варни издания на това заглавие, но те по скоро са библио-
графска рядкост. По-интересно за настоящия форум е, че 
хората в нашия край се снабдяват с такава литература и 
правят информиран избор, когато социалните условия не 
им дават друга възможност. В колко села по това време 
има аптека и лекар? Колко села имат транспортна връзка 
с града? Колко хора имат финансови средства за лече-
ние в болнични условия? Това е друга тема, но тя пряко 
е свързана с билките – за съжаление не само някога, а и 
сега. 

Много скоро след книгите на Васил Нейчев излиза 
„История на билкарството. Обща и в България“ – 1940 г., 
второ издание – 1941 г. и „Билкарството в България и из-
носът на билки“ – 1942 г.
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Ангелина Емилова
Държавен архив – Монтана

 

Дар от земните недра – минералните бани 
във Вършец. Началото

Минералната вода е живот, минералната вода е здра-
ве, минералната вода е чистота – духовна, морална, те-
лесна! България е една от трите най-богати територии на 
минерална вода на планетата Земя. На второ място е след 
Исландия по дебит - всяка секунда около 5000 литра вода 
бликат от земните недра на нашата родина.1

Още от дълбока древност лечебната и духовна сила 
на водата е добре известна по нашите земи. Съществуват 
интересни данни за използването на минералната вода 
като балнеотерапия през Средновековието, по времето на 
Първото и Второто българско царство. На територията на 
България са известни около 200 находища с над 520 мине-
рални извора, с представители на всички познати класове 
минерална вода.2

Когато говорим за балнеологията в България, няма 
как да не споменем и минералните бани във Вършец, а ко-
гато говорим за минералните бани във Вършец, няма как 
да не споменем името на д-р Дамян Иванов, първият офи-
циално назначен бански лекар, с европейско образование.

Предмет на научното съобщение е да се разкрият пър-
вите стъпки от израстването на Вършец като курорт, как-
то и да се покаже ролята на д-р Дамян Иванов за форми-
рането на селището като курортен център.

1 Максимов, д-р Георги. Минералните извори на България – поз-
натото непознато богатство. https://www.obekti.bg/zemya/mineralnite-
izvori-na-blgariya-poznatoto-nepoznato-bogatstvo

2 Пак там.
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За Вършец като курортно селище и за неговите ми-
нерални бани има десетки публикации в сборници, моно-
графии, периодични и електронни медии, но за съжале-
ние цялостно изследване за ролята на д-р Дамян Иванов за 
формирането на селището като курортен център на този 
етап няма. Мимоходом, в по-голяма част от публикациите, 
се споменава и за д-р Иванов, но тези податки не разкри-
ват достатъчно неговата дейност.

Настоящето съобщение не претендира за изчерпател-
ност. То е само основата за едно бъдещо по-сериозно ця-
лостно изследване.

Селището Вършец е с древна история. Според изслед-
ването на геолога проф. Лазар Ванков, вършечките извори 
съществуват от „незапомнени времена, но няма писмени 
доказателства, от които да се съди, че същите са били из-
ползвани за лечебни цели през римско време.“3 Намерени-
те останки от римски балнеологични съоръжения и пред-
мети в града свидетелстват за използването на лековитите 
минерални води още от древността.

По разкази на стари хора, предавани от поколение на 
поколение, местният жител Димитър Лучков през 1850 г. 
пада от дърво и получава натъртвания, които за дълго 
време го оставят на легло. Въпреки проведеното лечение, 
състоянието му не се подобрява. Тогава старейшините ре-
шават да изкопаят и изчистят топлия гьол и скришом, пре-
димно нощем, да потапят болния. След 15-20 къпания той 
се привдига и започва да ходи. Все пак селяните решават 
да не разгласяват случая, страхувайки се, че турците, ако 
научат, ще наложат нови данъци за селището. Изворът е 
затрупан с пръст и камъни. Така изминават десетина го-
дини, докато през 1860 г. врачанският първенец Христо 
Савов, баща на Ботевия сподвижник Стефанаки Савов и 
дядо на Димитър Савов, страдащ от ревматизъм и движещ 

3 Момчилова, Л. Вършец – здравницата на България. <https://
zdrave.to/7/vyrshec-zdravnicata-na bylgariq >



38

се с патерици, научава за този извор. Той пристига във 
Вършец, разпорежда да се изчисти изворът и започва да 
се къпе в него. След 20-25 къпания хвърля патериците. От 
признателност за изцелението, прави щедро дарение на 
черквата и заповядва при извора да се постави икона, и 
да се назначат двама старци да прибират лептата, която 
къпещите се ще дават. Съветва старейшините да не крият 
извора, а да го почистят и пригодят за къпане, като позво-
лят използванeто му от всички нуждаещи се, независимо 
от вяра и народност. 

След заминаването си, врачанският първенец разгла-
сява в турските вестници за лековия извор и започва не-
говото по-масово използване. Посетителите се увеличават. 
Черквата започва да дава извора под наем – пръв наемател 
е местният предприемач Илия Попов, който плаща наем 
от 500 гроша.4 Илия Попов издига над извора колиба, по-
крита с шума, която да запазва къпещите се от слънцето и 
хорски погледи. В близост построява втора колиба, в която 
продава напитки и закуски.

Известността на баните започва да расте. Мълвата за 
тях достига до Мидхад паша, валия на Дунавския вилает. 
С комисия, в която влизат и лекари, през 1867 г. пристига 
във Вършец, за да види и проучи изворите и евентуално 
да ги отчужди в полза на държавата. Вършечките старей-
шини молят за съдействие берковските първенци и чор-
баджии, които да се застъпят пред пашата да не отчужда-
ва баните. Всички те настояват, че изворите са черковни. 
Пашата обещава да ги остави на черквата, като настоява 
да се построи за баните прилична сграда, да се поддържа 
чистота и да се взема определена такса за къпане. 

В своето изследване „Материали за санитарната етно-
графия на България. Ломският окръг (1880-1889)“ д-р Иван 
Басанович отделя място и на топлия извор във Вършец: „...

4 Момчилова, Л. Вършец – здравницата на България. <https://
zdrave.to/7/vyrshec-zdravnicata-na bylgariq >
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Изворът, който се експлоатира за лекуване на болните, е в 
самото корито на р. Ботуня и се представлява във вид на 
един четириъгълен басейн, издълбан в синеватозелен ед-
розърнест конгломерат. Басейнът е около 2 м. широк, 3 м. 
дълъг и 1 м. дълбок; крайщата на басейна са намазани с ци-
мент, дъното е неравно и състои от натурален, даже нерав-
нен конгломерат, така щото при ходенето краката могат 
твърде лесно да се нараняват на острите парчета камъни. 
Водата извира от една пукнатина в дъното на басейна и е 
твърде бистра... топлата вода постоянно протича и в един 
ъгъл на басейна истича, излива се в реката... В[ъв] време 
на къпалния сезон басейнът се испразня два пъти на ден и 
пак се напълва. Над басейна е направено от дъски малко 
здание с един прозорец, с една тясна платформа и място 
за събличане на дрехите. Дъските на дюшемето и стените 
са постоянно влажни, на някои места вече гнили и обрас-
ли с гъби; при влизането в къпалнята се осеща плесен и 
мирише на гнило...“5 Той подчертава, че освен топлите из-
вори с. Вършец може да се приеме и като „климатически 
курорт“, защото климатът оказва благоприятно влияние 
върху редица заболявания. Според статистиката, направе-
на от него, през 1888 г. баните във Вършец са посетени от 
около 1000 семейства от цялата страна, което говори, че 
славата на минералния извор се разнася. Д-р Басанович 
е убеден, че ако „баните при благоприятни обстоятелства, 
се уреждат според образеца на европейските, бъдещността 
на с. Вършец ще бъде блестяща.“6

Свои впечатления за минералния извор във Вършец 
споделя и геологът-минералог проф. д-р Лазар Ванков в 
изследването „Геоложко устройство на местността около 
Вършец и топиката на Вършечките минерални бани“ от 
1901 г.: „…Като имаме предвид големия брой гости, които 

5 Басанович, И. Материали за санитарната етнография на Бълга-
рия. Ломският окръг (1880-1889). София, 1890, с. 176

6 Пак там.
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спохождат всяка година през сезона вършецките бани при 
сегашните несгоди на банята и помещенията за живеене, 
като имаме обилната и чиста речна вода, която протича 
край баните и която може да се оползотвори хидротера-
певтически, като имаме пред вид прекрасната и хубаво 
залесена околност около Вършец, можем да очакваме, че 
след направата на нови бани и подобрение на помещени-
ята за живеене Вършец ще стане център за летна почивка 
на много повече гости и изворите му ще принасят много 
по-голяма полза, отколкото сега...“7

Строежът на нова баня не закъснява. С Указ № 5 от 
10 януари 1906 г. на княз Фердинанд е утвърден Закон 
за извънреден свръхсметен кредит от 1 000 000 лева за 

Минералната баня във Вършец, 1901 г.

7 Ванков. Л. Геоложко устройство на местността около Вършец и 
топиката на Вършечките минерални бани. София, 1901
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 построяване бани при държавните минерални извори при 
с. Вършец, с. Банкя, с. Хисар и с. Меричлери и отчуждава-
не места за нуждите на поменатите бани, в чл. 1 на който 
четем: „Разрешава се на Министъра на търговията и земе-
делието извънреден свръхсметен кредит от 1 000 000 лева 
за построяване на една баня при държавните минерални 
извори при село Вършец... както и за отчуждаване на мес-
та за нуждите на поменатите бани...“8

На следващата година с Указ № 37 от 4 март 1907 г. 
на княз Фердинанд е утвърден нов Закон за извънреден 
свръхсметен кредит от 1 000 000 лева. Част от кредита е за 
залесяване и подобряване местата около държавните бани 
при селата Банкя, Вършец, Меричлери и Хисар.9

В началото на 1910 г. Царят утвърждава Закон за 
свръхсметен кредит от 370 000 лева с Указ № 30 от 21 март 
1910 г. за довършване постройките с необходимите съоръ-
жения на държавните минерални бани в селата Вършец и 
Банкя, за тяхната мебелировка, за персонал и други разхо-
ди по експлоатацията им през 1910 и 1911 г.10

Проектът на банската сграда е възложен на архитект 
Никола Нешов. Роден във Видин, той е възпитаник на 
Кралското висше техническо училище в Щутгард, Гер-
мания. Дипломира се през 1894 г. и веднага се завръща 
в България. Постъпва на работа в Министерството на об-
ществените сгради, пътищата и съобщенията и се включва 
във възстановяването на Котел от опустошителния пожар 
през 1894 г. През 1895 г., след покана от Община Видин, 
поема техническото управление на града до 1904 г. Реа-
лизира множество архитектурни и инженерни проекти, с 
което допринася за цялостното му изграждане и благоу-
строяване. Отново е назначен за архитект в Минния отдел 
на Министерството на земеделието, търговията и промиш-

8 ДВ, бр. 19, 1906, л. 1
9 ДВ, бр. 55, 1907, л. 1
10 ДВ, бр.71, 1910
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леността, под чието ведомство по това време са мините и 
минералните води, където проектира и строи банските 
сгради в много градове, поставили началото на курортно-
то дело в страната ни.11

Именно тук, в министерството арх. Никола Нешов се 
среща с д-р Дамян Иванов, който е основният двигател за 
изграждането на Вършец като курорт. Резултатът не за-
къснява. Идеите на доктора, реализирани от архитекта, 
водят до драстични промени в малкото планинско селище.

Д-р Дамян Иванов е роден на 15 юли 1874 г. в с. Балю-
вица, Берковско, в многочленното семейството на селяни 
земеделци. 

Първоначално образование получава в родното село, а 
след завършване на четвърто отделение, бащата изпраща 
Дамян да учи в третокласното училище в Берковица. След 
завършване на втори клас продължава образованието си в 
гимназия в София.

Годините, в които учи в столицата, са трудни за младия 
мъж. В началото, единствен той в цялата гимназия, ходи 
облечен в селска носия – „дълго бяло касаче, отдолу с бяла 
джамаданка, с червен пояс и бели беневреци...“12 Заради 
облеклото, съучениците му го наричат „селския кмет“. 

Дамян Иванов не разчита само на парите, изпраща-
ни от семейството за издръжка. Търси начини сам да си 
набавя средства – започва да преподава български език 
на едно дете – немско еврейче; преписва вечер лекциите, 
които води през деня, в коли, които неговите съученици 
копират, срещу заплащане. След завършване на гимна-
зията с отличен успех, заминава за гр. Грац, Австрия, за 
да учи медицина. На втората година, през четвъртия се-

11 Веков, Ст. Европейски стилови преноси и начало на българския 
архитектурен модерн. В: Сборник с доклади от Втора международна 
конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен 
живот във Видинско и Тимошко (ХVIII–ХХ век)“, Видин, 2014, с. 74-75

12 Иванов, Д. Автобиография и спомени. Вършец, 2014, с. 10



43

местър, Дамян Иванов се прехвърля да учи в Медицин-
ския факултет във Виена. 100-те франка, които получава 
от семейството си, са недостатъчни да се издържа и зато-
ва започва работа в една кантора, където пише писма на 
български език. Едновременно с това преподава немски 
език на новопристигнали българи, получава понякога и 
писателски хонорари за публикувани статии в сп. „Учи-
лищен преглед“.

През 1900 г. завършва медицина, отхвърля предложе-
нието на своите преподаватели да остане допълнително, 
за да специализира педиатрия. За кратко специализира 
хирургия и зъбна хирургия, необходими за работата на 
един общопрактикуващ лекар и се завръща в България.

Отбива едногодишна военна служба в планинското 
военно отделение в Берковица, където е назначен за вое-
нен лекар. След година служба, полага изпит в дивизията 
във Враца за кандидат санитарен офицер и заминава за 
София, където няколко месеца чака назначение. След по-
ложения изпит по военна хигиена е назначен за младши 
полкови лекар в Трети пехотински видински полк. 

През 1908 г. д-р Дамян Иванов, заедно със семейство-
то си, напуска Видин и се установява в София, където 
започва работа като секретар на Върховния медицински 
съвет. В началото на 1909 г. с него се случва инцидент, 
който оставя отпечатък върху здравето му за цял живот. 
След гостуване в Цариброд при приятели, д-р Дамян Ива-
нов получава хранително натравяне от развалено месо. 
Дълго време е на легло, от 85 кг отслабва до 38, на някол-
ко пъти се събира и медицински консилиум, за да опреде-
ли как да се лекува. Благодарение на грижите на съпру-
гата му, както и силата на духа му, постепенно започва 
да се възстановява и след около 4-5 месечно лечение се 
изправя на крака. Като последствие от това натравяне 
му остава миокардит, който не му позволява да върви на 
дълги разстояния.
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Започва работа в Александровска болница като стар-
ши ординатор, но все още се чувства слаб и не достатъчно 
укрепнал, поради което моли да бъде командирован през 
лятото като лекар на баните в с. Вършец, с надежда, че 
баните и климатът ще повлияят на организма му да се за-
сили. Молбата му е удовлетворена.

След едномесечен престой, той, по-укрепнал, се завръ-
ща в София. Дирекцията на народното здраве иска от него 
да представи отчет за дейността си. Отчетът е изготвен, 
приет от Върховния медицински съвет. Впечатлен от от-
чета е и министърът на Министерството на земеделието, 
търговията и промишлеността, под чието ведомство по 
това време са мините и минералните води, който изисква 
от Дирекцията на народното здраве да определи един ле-
кар, за включване в комисия, чията задача е да реши как 
да се експлоатира новата баня във Вършец. За член на 
тази комисия е определен д-р Дамян Иванов. Към средата 
на юни 1910 г. комисията заминава за Вършец. Тя приема 
единодушно решение, че новопостроената баня трябва да 
се експлоатира от държавата, а не да се отдава под наем, 
както е до сега. На втория въпрос – кой да управлява баня-
та се появяват разногласия. Според председателя на коми-
сията, банята трябва да бъде управлявана от домакин-ка-
сиер, един машинист и един лекар, който да отговаря за 
прегледа на болните, и като цяло за санитарен надзор, а 
Дирекцията от своя страна да командирова по 1 лекар за 
сезона, както досега.

Д-р Дамян Иванов е на друга позиция. Той излага свое-
то становище, че „в управлението на една модерна баня, 
каквато е сега тази във Вършец трябва да стои лице, което 
има съзнанието за важността на банята като лечебно мяс-
то...“13

Изтъква ролята не само на водата, но и на климата, за-
лесяването, разходките и пр. и подчертава, че е необходимо 

13 Иванов, Д. Автобиография и спомени. Вършец, 2014, с. 39
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създаване на „цял един комплекс от средства“. Д-р Иванов 
е категоричен, че за отговорник трябва да бъде назначен 
човек с висше образование, който да е отчасти запознат с 
уредбата и на други курорти в чужбина. Позицията на док-
тора е подкрепена единствено от архитект Никола Нешов, 
който е проектирал сградата на банята. 

Тъй като не се стига до единомислие, въпросът е от-
несен пред Министерството на земеделието, търговията и 
промищлеността. Няколко дни по-късно д-р Дамян Ива-
нов е извикан от министъра и му е предложено да бъде 
назначен за управител на баните във Вършец, на което 
предложение той отказва. След още няколко дни отново е 
извикан, този път от началника на минното отделение, и 
отново е увещаван да приеме поста. В крайна сметка д-р 
Дамян Иванов приема и става първият назначен бански 
лекар. В сп. „Летописи“, орган на лекарския съюз, кн. 7 и 
8, юли и август, 1910 г. е отбелязано, че „..се захваща нова 
ера в банското дело...“14

Когато д-р Дамян Иванов пристига във Вършец, все 
още не е приключена строителната дейност по обекта, не 
са доставени и мебелите. Докторът бърза, за да може ба-
нята да бъде отворена още за този сезон. Той е наясно, че 
снабдяването с мебели – канапета, няма да стане толко-
ва бързо, затова, съвместно с архитекта поръчват дървени 
столове, на които посетителите да се събличат и чаршафи, 
с които да се бършат. Едновременно с това поръчва и ме-
белите, които да бъдат готови за следващия сезон. Ведна-
га след като столовете са доставени, д-р Иванов получава 
разрешение от Министерството на 10 юли 1910 г. и банята 
е отворена за посетители. Първият щат е от 3 души – уп-
равител, домакин и машинист. През 1911 г. техният брой 
нараства на 5.

Самата баня е нова и удобна, но инфраструктура-
та около нея е в плачевно състояние. Край сградата има 

14 Иванов, Д. Автобиография и спомени. Вършец, 2014, с. 42
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 камари от пръст и чакъл, дълбоки изкопи и пр. За да се 
влезе в нея се преминава по изкуствено създадени пътеки. 
Старите „хотели“ около банята, след отчуждаване са събо-
рени и в близост до самата баня няма никаква сграда за 
посетители, които се налага да търсят квартири в прими-
тивните селски къщи. Както сам д-р Иванов се изразява: 
„..външната обстановка и изящната, и модерна баня, бяха 
в пълен контраст.“15

До банята няма и сносен път. Големият проблем за раз-
решаването на много от въпросите е липсата на финансо-
ви средства. През тази първа година банята няма собствен 
бюджет, а се издържа от парите, отпуснати за нейния стро-
еж, които постепенно привършват.

Д-р Дамян Иванов не бездейства – иска от Министер-
ството да се отчужди баирът на югоизток от банята, за да 
се залеси през следващата година. Не получава разбиране 
– повтаря и потретя молбата си, докато накрая и самият 
Министър идва във Вършец, но проблемът остава неразре-
шен. Докторът не спира и не се отчайва. Влиза във връзка 
с архитекта, изготвил скицата на отчуждените преди това 
места, за строежа на банята, и го уговаря да включи в тази 
скица и баирът, за който не получава разрешение. Скица-
та е приета принципно, но самото отчуждаване се бави. 
Д-р Дамян Иванов се обръща с молба до Окръжния инже-
нер за направа на път до банята, който след множество 
протакания и молби се съгласява. По случайно стечение 
на обстоятелствата, на бани във Вършец е и началникът 
на пътищата в Министерството на благоустройството, с 
когото д-р Иванов се среща на кафе и в разговора разбира 
какъв е неговия събеседник. Не изпуска момента да се въз-
ползва и увещава началника в знак на благодарност, че се 
е излекувал, да построи един път, който да започва от ка-
фенето в центъра и стига до с. Заножене. Пътят е включен 
в плана за строеж на пътища през 1911 г.

15 Иванов, Д. Автобиография и спомени. Вършец, 2014, с. 44
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В кратки срокове е направена укрепителна стена на 
реката, за да се запазят изворите и банята. В плана за 
следващата година е включено и залесяването на голите 
баири на югоизток от нея.

Д-р Дамян Иванов подава рапорт до Министерството, 
с молба да бъде командирован в чужбина, за да посети ня-
кои бани и изучи устройството им, администрацията, как-
то и управлението на курортите. Във втората половина на 
м. октомври 1910 г. тръгва на път през Румъния, Унгария, 
Австрия, Чехия, Германия, Швейцария, Хърватско, Сарае-
во, Сърбия и обратно. За да види повече неща, пътува през 
нощта, а през деня разглежда. Изучава всички бани по 
маршута. Връщайки се в България, той има вече изграден 
поетапен план за действие.

През зимата издейства кредит за укрепителни стени 
и заплащане на поръчаните мебели. От горското стопан-
ство му отпускат млади фиданки от борове и смърчове за 
залесяване на вече набелязаните места. Освен това д-р  
Иванов иска от горското отделение и семена за посажда-
не и отглеждане на различни видове борове. В началото 
на март 1911 г., след като се запознава само за една нощ 
как се посаждат фиданки, лично под негово ръководство 
започва засаждането им. Някои от местните жители ко-
ментират засаждането и заявяват, че на това място няма 
да станат борове и „..държавните пари ще отидат на вятъ-
ра.“ На следващия ден е извикан пред общинския съвет, 
който настоява засаждането да спре, защото имотът е на 
черковното настоятелство. Въпреки заканите той продъл-
жава засаждането на фиданки. Стига се до там, че е пода-
ден протест срещу него в Окръжния съд – Враца. За тези 
пререкания с местната власт д-р Иванов споделя: „...Те не 
искаха и да знаят за обществените интереси, за народното 
здраве и други такива... ...Аз виждах по-надалече. Не счи-
тах, че банята е притежание само на Вършец, а и на целия 
народ... Аз разбирах схващанията на вършечени и не им 
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се сърдех. Гледах само да преодолявам проблемите, които 
ми се изпречваха от тези техни разбирания...“16

Предначертаната програма за 1911 г. е изпълнена – 
пътят за с. Заножене е построен, мястото около банята е 
изчистено, направени са укрепленията на реката, залесен 
е и баирът. Още същата година д-р Иванов намира един 
градинар и започва да мисли за украсяване с цветя райо-
на пред банята и местата на срутените хотели. През зимата 
се снабдява със семена от различни декоративни дървета 
и храсти, поръчва рози от Германия и през 1912 г. започ-
ва озеленяването около банята, като семената се засяват в 
различни форми. Борчетата, посадени през 1911 г. се при-
хващат и у д-р Иванов назрява идеята да създаде един го-
лям парк, който да започва от района на банята и да про-
дължава нагоре, докато се слее с Балкана, но все още стои 
нерешен въпросът с отчуждаването на земята, определена 
за залесяване. В крайна сметка, след много ходене по мъки-
те, проведени безброй срещи с представители на различни 
ведомства, с подкрепата на доверени хора, със заобикаляне 
на някои правни норми, протоколът с разрешение за зале-
сяване е подписан от министъра на земеделието и цялост-
ното залесяване на парка е завършено, като в залесяването 
се включват ученици от горните класове на прогимназията, 
голяма част от местното население. Мястото е оградено и 
предадено на Банското управление. Паркът е на площ от 
800 дка и в него са засадени освен традиционните борове и 
смърчове, и множество редки екзотични растения и дърве-
та, сред които секвоя гигантеа, кедър, гинко билоба, листве-
ница, тис, магнолия, лирово дърво и др.

Започва Балканската война от 1912 г. и д-р Дамян Ива-
нов е мобилизиран. В края на август 1913 г. докторът отново 
се завръща във Вършец като управител на банята. Посе-
тителите са твърде малко, но за сметка на това има много 
ранени и болни войници, има и холерно болни по къщите. 

16 Иванов, Д. Автобиография и спомени. Вършец, 2014, с. 49
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През 1915 г. е съкратена длъжността „управител на ба-
нята“ във Вършец, избухва и Първата световна война и д-р 
Дамян Иванов напуска селището. През 1921 г. началникът 
на мините, кариерите и минералните води се среща с него 
и му предлага отново да заеме поста управител на банята 
във Вършец, защото другите двама лекари, които го за-
местват, не се справят добре. И тъй като работата в Дирек-
цията за народното здраве не му носи удовлетворение, д-р 
Дамян Иванов приема направеното предложение. Когато 
пристига във Вършец, остава удовлетворен от гледката – 
посадените с много препятствия борове са станали големи, 
но паркът се е превърнал в една непроходима гора. Нала-
га се направа на пътища, няколко километра, за да стане 
паркът достъпен за посетителите на банята, за което са 
необходими и средства, каквито няма в бюджета. Докто-
рът решава да използва войници от трудовата повинност. 
Търси съдействие от министъра на земеделието, търговия-
та и промишлеността и му отпускат 100 войници за разни 
дейности. Започва усилена работа за просичане на гората 
и прокарване на пътища, която продължава близо две го-
дини.

Едновременно с това се изгражда колонада над изво-
рите; мостът над река Ботуня, който свързва банята с пар-
ка; сграда за жилища на персонала на банята; правят се 
и редица други подобрения. Започва изучаване на въпроса 
за снабдяване на курорта с вода и електричество, като за 
целта се използват водите на р. Ботуня от извора им под 
връх Тодорини кукли. Направена е зимна градина, продъл-
жава направата и на нова баня, чиито проектант е отново 
арх. Никола Нешов. Д-р Дамян Иванов определя и място за 
лятна къпалня, за игрища за деца и възрастни. Има идея за 
изграждане на кафе-сладкарница в парка с кула, от която 
посетителите да могат да оглеждат цялата околност.

Д-р Иванов увещава министъра да бъде създадена и 
една специализирана болница, като неразделна част от ба-
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нята и в нея да се приемат ревматично, нервно и други бо-
лни. За съжаление, част от начертаните планове остават 
неизпълнени, защото неговата длъжност отново е съкрате-
на. Известно време е главен инспектор и началник на отде-
ла за санитарно благоустройство. Въпреки че тази дейност 
му носи известно удовлетворение, той продължава да мисли 
за Вършец и какво още може да направи за него. Идеята да 
се изгради болница продължава да стои на преден план и 
д-р Иванов започва да търси начини за нейното осъщест-
вяване. И понеже е наясно, че държавата няма да отпусне 
средства за закупуване на имот, той решава да предложи 
на Чиновническото застрахователно дружество да закупи 
един имот във Вършец и да изгради болница за подпома-
гане на членовете му в случай на болест. Тази своя идея 
споделя с Управителния съвет на дружеството, като изтък-
ва, че в интерес на дружеството е да се грижи за здравето 
на своите членове превантивно, не само като се разболеят. 
Идеята е приета, сформирана е комисия за оглед и в крайна 
сметка след закупуване на имота, започват ремонтни дей-
ности и обзавеждане на летния дом на Чиновническото за-
страхователно дружество. След официалното откриване на 
дома д-р Дамян Иванов е назначен за негов управител. Го-
дината е 1924. Първата година на почивния дом на друже-
ството преминава много успешно. Към края на 1925 г. д-р 
Иванов предлага на Дружеството да се построи нова сграда, 
по-удобна във всяко отношение. Неговата идея е възприета 
и още на следващата 1926 г. започва строежът, а една годи-
на по-късно и самият дом е открит. Новият дом, обзаведен 
с хубави мебели, с мивки във всяка стая, подове, покрити с 
линулеум е нещо съвсем различно и е посрещнат с удовлет-
ворение от курортистите.

През 1930 г. отваря врати и Новата минерална баня, 
която е разположена на площ от 732 кв. м, построена в 
античен стил, като „Храм на здравето“. „За да оживи се-
лището, Д-р Дамян Иванов се свързва с богати чужденци 
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и заможни българи, агитира ги и успява да ги убеди да 
си направят вили във Вършец – някои от тях наистина 
вдигнали уникални с нетипичния си за региона стил „арт 
деко“ постройки, наредени от двете страни на „Алеята на 
чинарите“.17

През 1934 г. д-р Дамян Иванов създава и т. нар. „Слън-
чева градина“, една от най-привлекателните забележител-
ности на балканското селище. Името º идва от проектира-
ните под формата на лъчи алеи, изградени от специален 
камък, който блести на слънчевата светлина.

Д-р Иванов разбира, че дошлите да търсят спасение 
и отмора в курорта трябва да имат място за забавления и 
веселие. Тогава и лечението, и отдихът са по-ползотворни. 
И през 1920 г. започва изграждане на казино. Проектът за 

Новата минерална баня във Вършец, открита през 
1930 г.

17 Първото българско казино. <http://zonazdrave.com/content/
view/485/44/>
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сградата, отново е на арх. Никола Нешов и копира казино в 
прочутия курорт Баден-Баден. И отвън, и отвътре казиното 
напомня за Швейцария – всичко е лъскаво, стилно и уют-
но. Открито е през 1924 г. Чест гост на казиното е и принц 
Кирил, брат на цар Борис III. Мечтата на доктора се сбъд-
ва – след откриването на казиното, курортът започва да се 
посещава и от фабриканти, търговци, министри, писатели, 
поети. През 1938 г. казиното е осветено с електроцентрала, 
дарена на селото от цар Борис. Същата година в казиното е 
проведен първия конкурс за женска красота „Мис Вършец“, 
който е спечелен от „русенката Олга Дръндарева.“18

През лятото в казиното гостуват софийски оркестри, 
има представления на театър „Одеон“.

В една дописка във в. „Вършец“ от 1938 г. четем: „...Бро-
ят на къпанията до 28 юли т.г. (1938, б.м.) за двете бани е 
с 5359 повече от къпанията за същото време от миналата 
година...“

Видно е, че с всяка измината година броят на летов-
ниците нараства, а с това и славата на курортното сели-
ще расте. Несъмнено, издигането на планинското селце 
от 259 къщи в началото на миналия век до един известен 
национален курорт на европейско равнище, се дължи 
единствено на усилията, волята, безконечния труд, поло-
жен от д-р Дамян Иванов, както и на прекрасните сгради, 
проектирани от арх. Нешов. И двамата приемат присърце 
облагородяването и просперитета на това малко населено 
място. Целта, която си поставя д-р Иванов, в началото на 
своето назначение, е постигната – топлите минерални из-
вори на Вършец са в полза не само на местното население, 
но и на целия народ.

 Поставени са здрави темели, върху които през след-
ващите години се надгражда, за да израстне Вършец като 
един модерен курортен и балнеолечебен център.

18 Пак там
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Красимир Лаковски, Оля Генова
Природен парк „Врачански Балкан“ – Враца

 

Орловата папрат – тихият нашественик

Защо точно папрат и защо орлова?! Районът на Вра-
чанския Балкан, с пресечения си релеф, северни склонове 
и почти изцяло карстов терен, е прекрасна среда за повече-
то от широко разпространените папрати у нас. А най-раз-
познаваемата и най-често срещана от всички е именно 
орловата папрат. Тя формира обширни гъсти популации, 
сред които почти няма други растения. Такива във Вра-
чански Балкан могат да се видят под връх Стрешеро, над 
с. Згориград, под връх Бук и др. Наред с това тя е сред 
най-едрите европейски видове – достига до 2 м височина 
в Европа и дори 6 м. в Южна Америка. Един космополи-
тен вид, който отсъства само от континента Антарктида. 
Не е много придирчива към условията, расте от морското 
равнище до планинските склонове, от влажните долища, 
през изоставените пасища чак до пясъчните дюни. Петият 
най-разпространен плевел на планетата. Фактът, че тази 
папрат е сред най-древните растения и е преживяла до 
днес 55 млн. години без съществена еволюция е още едно 
доказателство за нейната способност да оцелява и не прос-
то да оцелява, а успешно да доминира и да завзема нови 
територии. Някои считат това растение за деликатес, а за 
други е опасна карциногенна отрова. Както почти винаги 
се оказва, истината е някъде по средата. 

Папратите често се възприемат от съвременните хора 
само като безполезни декоративни растения украсяващи 
домовете и ботаническите градини. Но те са играли важна 
роля в бита, особено преди Великите географски откри-
тия. Не само в тропиците и екваториалните области, но 
и в Стария свят. В цяла Европа, там където климатът е 
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благоприятствал развитието на изобилие от папрати, се-
ляните им намирали всевъзможни приложения. В стари-
те времена хората в много случаи назовавали с едно име 
цели групи близкородствени растения или просто добавя-
ли някакво определение към общото име, в зависимост от 
характерни особености или приложения на растението. 

Не е ясно откъде точно орловата папрат е получила 
името си. Още древните гърци и римляни я наричали така. 
Според някои автори заради приликата на разперените º 
листа с крилата на едра граблива птица.

От древността името е навлязло сред всички европей-
ски народи. Официалното латинско  название означава 
същото – Pteridium aquilinum. Освен него, тази папрат 
е получила и много други местни имена. Ирландците я 
 наричат „света папрат“, защото вместо двуглав орел, те 
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виждат една от буквите ICH, IHS или JHS – популярен 
монограм на името на Исус Христос Спасителя. Затова и 
преобразеният дявол, преминаващ покрай папратов гъс-
талак, губи самообладание и се показва на хората в истин-
ския си образ. Това не пречи на други места да се шири 
мнението, че вещиците не само не се страхуват от расте-
нието, но натриват ръцете си с папрат, преди да изпра-
тят опустошителна градушка на посевите. Интересна е и 
легендата, според която след раждането на малкия Исус, 
всички тереви, които се намирали в сеното на яслата цъф-
нали в чест на Сина Божи. Само орловата папрат не цъф-
нала и Господ я проклел никога повече да не цъфти. 

У нас народът нарича това растение с много имена. 
Още през 1939 г. в „Материали за български ботанически 
речник“, Б. Давидов, А. Явашев, Б. Ахтаров, дават следни-
те наименования – орлова п¡прат, папрат и п¡пра, див па-
прат (с. Поганово, Царибродско), конска папрат (с. Габро-
вецъ, Ихтиманско), папрек (с. Брезье, Искрецко), папрак (с. 
Драгоманъ, Искрецка окол.), кюмюрджийска п¡пpaт (Сли-
венъ), папурдак (Копривщица), кьумьурджийскя п¡прат 
(Търново), конска папрад (Лесковец), висока папрат (Дря-
ново, Келифарово), орлица папрат, папра, паперт.

Събирането на папрати в Средновековието е било теж-
ка работа. Тъй като мъжете основно били заети с лов и 
риболов или на полето с обработването на нивите, събира-
чеството било оставено на жените. Те режели листата сред 
храсталаците и по горските поляни и ги трупали на голе-
ми купчини, които после пренасяли на гръб до селото. С 
навлизането на индустриалното производство и подобря-
ването на условията за живот, приложението на папрати-
те в бита след средата на XIX в.  почти изчезва. В България 
също след Освобождението старото знание за употребата 
на папратта е почти изгубено.

Най-широко приложение намирали листата на па-
пратите като постеля – както за животни, така и за хора. 
Неслучайно първата асоциация, която човек прави с това 
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растение, е за дъхавата постеля от папрат в разказите за 
хайдути и овчари. Но причината далеч не се крие в прият-
ния аромат на сушената папрат, а в съдържанието на хими-
чески съединения, които държат далеч насекомите, истин-
ска напаст в миналото. Освен това едрите, дълги над метър 
листа, в сравнение със сламата, били по-лесни за събиране, 
по-топли и по-абсорбиращи. Не на последно място папра-
тта подобрява качеството на оборския тор, поради високото 
съдържание на калий, натрий и фосфор, при това включе-
ни в съединения, подходящи за усвояване от растенията.

Листата имат своеобразен аромат и противогнилостни 
свойства, поради това с тях могат да се завиват плодове 
(ябълки, дюли и др.) и зеленчуци (картофи, цвекло, мор-
кови, ряпа и др.) за по-дългото им запазване. В някои ра-
йони препоръчват опушване на бъчвите отвътре с орлова 
папрат против вкисване на виното. Аналогично действа 
корен от орлова папрат, накиснат в бъчвата.

През Средновековието, в английската провинция чес-
то покривали къщите със слама или тръстика. Понякога, 
макар и по-рядко, вместо слама, използвали папратови 
листа. Такъв покрив, изпълнен от опитен майстор, издър-
жал 10-15 години преди да се наложи да бъде поправен 
или подменен. Дори е запазен ценоразпис от онова време 
за тази работа.  С папрати покривали по време на жътва 
купите жито, за да ги защитят от природните стихии. Така 
защитавали и кошерите.

В Англия произвеждали хартия от ризомите на орло-
вата папрат. На Малайския полуостров за същата цел из-
ползвали изсъхналите листа и дръжки на растението.

В Хампшър, Англия хранели свинете с попарени па-
пратови връхчета, защото това придавало харак терния 
вкус на бекона, с който бил известен този район.

Корените на орловата папрат съдържат пенливи веще-
ства и може да се използват за пране и миене вместо сапун 
(Франция през Средновековието). Друго приложение нами-
рали напълно развитите растения, които били изгаряни, за 
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да се получи алкална пепел – средство за избелване. Разтво-
рена в топла вода, тя служела за изпиране на лен и памук 
преди боядисване. Пепелта от орлова папрат се смесвала с 
вода и от получената смес оформяли топки, които могат да 
се съхраняват дълго. Тези топки разтваряли в гореща вода 
и в така получената луга изпирали ленената прежда, за да 
омекне. При вълнените прежди пепелта замествала стип-
цата като средство за фиксиране на цвета. Отделно отвара-
та от орлова папрат придава на преждата жълтозелен цвят. 
Рецептата е следната: във вода се разтварят 100 гр стипца 
или пепел от папратови листа (калиево-алуминиев дисул-
фат) и 25 гр винен камък (калиев тартарат). Добавят се ня-
колко железни пирона или други предмети. Водата се слага 
на огъня и когато се загрее вътре се потапя вълната (500 
гр). Като заври се оставя на тих огън за час. Щом изстине, 
се отцежда и се оставя за ден-два. Във вода се слагат 500 гр 
млади неразтворени листа на орлова папрат. Варят се два 
часа. После вътре се пуска вълната и се разбърква с чиста 
дървена пръчка докато се оцвети жълтеникаво зелено. Като 
изстине, се изплаква със студена вода.

Пак заради съдържанието на калий,  пепелта е  и мно-
го добро средство за наторяване на градините с картофи и 
бобови култури. Пепелта от листата и корените на орлова-
та папрат съдържа много калиеви соли, достигащи до 4% 
от сухото вещество.

По същата технология от пепелта се добивали и кали-
еви съединения (оксиди), използвани в производството на 
стъкло. Това стъкло заменило произвежданото в Римската 
империя и било важен клон в икономиката на Шотландия и 
Германия до  XIX век. За разлика от Рим, където използва-
ли минерали, съдържащи натрий, средновековните занаят-
чии били принудени да използват дървесна пепел, която е 
богата на калий. Още по-подходяща се оказала пепелта от 
папратови листа. Поради множеството примеси, произвед-
ното по тази технология стъкло (наричано горско стъкло, 
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„forest glass“ или „waldglass“) било с по-ниско качество, мът-
но и естествено оцветено в зелено или кафяво. Това прило-
жение на папратите продължило от XI до XVIII век, а след 
това било постепенно изоставено поради изобретяването на 
по-ефективни методи за промишлен добив на сода.

Високото съдържание на танини в ризомите е било 
причина за тяхното прилагане като средство за дъбене на 
кожи.

Гъстите съобщества от некултивирана орлова папрат 
произвеждат 4-16 т/ха суха листна маса годишно. Това, 
заедно с факта, че топлината при ферментация премах-
ва токсините от листата, превръща Pteridium aquilinum 
в потенциален материал за производството на субстрат 
за саксийни цветя или мулч (Pitman and Webber, 1998). 
По-подходящо е косенето напролет, поради това, че тогава 
листната маса изисква по-кратко време за компостиране, 
а растенията още не са произвели спори и не са натрупали 
резервни хранителни вещества в ризомите.

Папратите се използват от векове за храна. Редица ви-
дове участват в кухнята на народите на всички континен-
ти. Най-отдавна и на най-много места се употребява ор-
ловата папрат. Освен връхчетата на младите листа, които 
още не са се развили, се използват и корените, които са 
богати на скорбяла (до 46%) и захари. Изсушени, смлени и 
почистени от влакната, корените се превръщат в брашно, 
от което североамериканските индианци, маорите и други 
народи приготвят питки. Наред с това този див зеленчук 
съдържа значителни количества: витамин А, витамин С, 
антиоксиданти, калий, фосфор, фибри, Омега-3, Омега-6 и 
др. Ниското съдържание на натрий за сметка на калий го 
прави подходяща храна за хора на такава  диета. Ястията 
с папратови връхчета и днес се смятат за деликатес и се 
поднасят като традиционна храна в Хавай, Япония, Нова 
Зеландия, Непал, Корея, Филипините, Индонезия и др. 
Първите писмени сведения за орловата папрат като  храна 
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са от Китай и датират от 
преди повече от 3000 годи-
ни. В  „Shi-Jing“ („Книга-
та на Одите“, X-VII в. пр. 
Хр.) наред с други  храни 
се споменава Pteridium 
aquilinum (кит. juecai). За 
първи път е описано из-
вличане на нишесте от ко-
рените за хранене по време 
на Династия Сонг (960–
1276). В наши дни много 
хора в Китай, особено от 
етническите малцинства и 
селските райони, продъл-
жават да събират папрати 
за храна. В Индия папрат 
консумират в щатите в 
подножието на Хималаите. 
Там употребяват върховете 
º като гарнитура, поняко-
га смесени с местни сирена или яйца. Често я мариноват и 
я ядат във вид на туршия. Според будистките монаси веге-
тарианци, папратовите връхчета са един от „планинските 
зеленчуци“, които са разрешени за ядене. 

Листата се събират в много ограничен период от вре-
ме, напролет, преди да са се развили напълно и да са ста-
нали твърди и жилави. Папратовите връхчета се събират 
от дивата природа и няма ферми за култивирани расте-
ния. За да не загине растението и да се развива нормално, 
се препоръчва от всяко да се режат не повече от 3-4 броя. 
Събират се млади неразвити още листа с дължина около 
20-30 см и дебелина 6-8 мм. Важно е да се преработят до 
3-4 часа след брането. Преди готвене се премахват люс-
пите и власинките, които често покриват младите листа. 
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Могат да се добавят сурови към ястия, но тогава леко гор-
чат и е възможно да предизвикат стомашно неразположе-
ние. Препоръчва се преди готвене папратта да се остави 
във вряща подсолена вода за около 3-4 мин, а после водата 
да се изхвърли, за да се намалят токсините и горчивината 
(танина). Веднага след бланширане, връхчетата се накис-
ват в ледена вода за половин час. Така сготвените папра-
ти имат свеж аромат и вкус, подобен на аспержи. Ако са 
приготвени добре, са крехки и хрупкави. Важно е водата, в 
която се варят младите папратови листа, да е силно подсо-
лена, защото това разрушава токсините. За предпочитане 
е бланшираните папрати да се готвят съвсем пресни, но 
могат да се съхраняват няколко дни в хладилник, добре 
покрити, за да не губят влага и да изсъхват. След подготов-
ката (бланширане), връхчетата могат да се сервират варе-
ни, задушени, печени, на пюре или мариновани в оцет и 
растителна мазнина.

Традиции в събирането на орлова папрат („орляк“) има 
в бившия СССР и особено в азиатската част на Русия. Го-
дишно се събират около 2000 тона суровина. Почти цялото 
количество се осолява. Пресните връхчета се измиват под 
течаща вода, за да паднат власинките, после се сортират 
и се връзват на снопчета. Приготвя се в големи вани като 
се подреждат на слоеве снопчета папрат и готварска сол. 
Солта е 25% от теглото на растенията. Поставят се на тъм-
но и хладно, натиснати с тежест отгоре. След 2-3 седмици 
от папратовите стръкове се отделя достатъчно течност, за 
да ги покрие изцяло. Тогава се отцеждат, подреждат се в 
буркани или качета, добавя се по 1 кг сол на 5кг папрат и 
се затваря плътно. След 3 седмици е готова. Преди консу-
мация се накисват за няколко часа в чиста вода. Друг на-
чин е да се сварят в подсолена вода (15 г сол на 1 л вода)и 
после да се затворят и стерилизаират в буркани. Така осо-
лената папрат може да престои без да се развали няколко 
години. Сред главните региони за събиране е Алтай. Над 
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320 т на година се събират там, а над 90% от това количе-
ство се изнасят за Япония.

В Северна Америка коренното население, особено в ра-
йона на Аляска, използва за храна папратови връхчета и 
произвежда бира от папратови корени, но според специа-
листите това не е традиционно, а е привнесено (вероятно от 
руснаците). Бирата, наречена „uh biva“, се прави от смач-
кани корени на папрат, които се варят няколко  часа в 5 л 
вода. После се добавя хмел, преди или след като са готови 
корените. Добавят се 0,5 л захар и 0,5 л пюре от картофи 
или сурова царевица + 25 л вода. Накрая се добавя маята.

В някои райони на Япония много популярен летен де-
серт е warabi mochi. Представлява нещо подобно на локум, 
направен от нишесте от орлова папрат. За целта се смесват 
60 гр нишесте с 50 гр захар. Добавя се 240 мл топла вода и 
сместта се бърка с дървена лъжица в съд на средно загрят 
котлон. Бърка се, докато се получи еднородна, прозрач-
на, гъста и лепкава тестоподобна смес. Сместта се изсипва 
от съда и се овалва в брашно от препечено соево брашно- 
kinako. После се нарязва на хапки. Поради  изключително 
високата цена на чистото папратовото нишесте (Hon 
warabiko), се използват заместители – warabiko (с добавки 
от нишесте от сладък картоф и тапиока) и warabimochiko 
(същото като предишното но папратта е само малък про-
цент от нишестето). Оригиналният десерт води началото 
си от периода Heian (794-1185). Цветът на десерта от чисто 
папратово нишесте е тъмно кафяв. Когато се изстуди ста-
ва много твърд, затова се сервира на стайна температура 
и има трайност само един ден. Когато се използва карто-
фено нишесте, десертът се поднася охладен и има светъл 
почти прозрачен цвят. На места предлагат десерта с по-
сипка от matcha (зелен чай на прах) или полят със сироп.

Особено популярна като храна е орловата папрат 
сред корейците и в тази страна се нарича „gosari“. Огро-
мна част от населението в селските райони през пролетта 
събира младите папратови листа и ги включва в редица 
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 ястия. Консумират се както пресни, така и изсушени. 
След събирането на младите растения, те се  сортират, из-
миват, бланшират в подсолена вода и се изплакват  със 
студена вода. При термичната обработка и изплакването 
се премахват власинките и токсичните съставки. Едва то-
гава папратта се разстила на мрежести маси и се суши на 
слънце или със горещ въздух. През 2013 г. в северната про-
винция Yeoncheon (до границата между Южна и Северна 
Корея) стартира програма за култивиране на орловата па-
прат. Това звучи странно, на фона на упоритата и скъпа 
борба с този инвазивен вид в редица страни. Но предвид 
огромната консумация на „gosari“ в Южна Корея, това се 
явява алтернатива на традиционното земеделие подчине-
но на отглеждането на ориз. Районът е хълмист и много 
подходящ за орловата папрат, особено след изтощаване-
то на нивите от дългогодишната им интензивна експло-
атация. Програмата цели да даде поминък на местните, 
който да е в унисон с традициите и не уврежда природата. 
Като начало са засети 10 ха. На практика след  засаждане 
на растенията през есента, още на следващата пролет мо-
гат да се събира реколта. Едно  насаждение може да се 
експлоатира в продължение на 7-8 години. Програмата 
предвижда и усъвършенстване на методите за получава-
не на посадъчен материал, включително в оранжерии. До 
тогава посадъчен материал се осигурява от дивите попу-
лации, ръчно или като се използва механизация (малък 
багер). Машината изкопава мощните ризоми на папратта 
и ги отсява грубо от пръстта. Ризомите се събират ръчно 
и се поставят веднага в двойни чували, които да ги пред-
пазят от изсушаване. Мястото на засаждане се почиства 
и изорава, правят се дълбоки поне 30 см бразди. В дъното 
на редовете се подреждат ризоми, след което ръчно се за-
равят и се покриват с оризова слама. В по-студените ра-
йони се препоръчва засаждането да става през пролетта 
поради опасност от измръзване. По-нататък грижите не са 
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особено големи: неколкократно поливане през пролетта и 
лятото, ако няма достатъчно валежи и почистване на по-
лето от плевели. Плевенето се налага само след прибиране 
на реколтата, докато листата достигнат окончателните си 
размери (после орловата папрат сама потиска появата на 
плевели). След прибиране на младите листа, те се сорти-
рат и бланшират за 5 минути. Водата се изхвърля, папрат-
та се изплаква със студена вода и се разстила на мрежи 
или решетъчни маси да съхне на слънце. След пълното 
º изсъхване се получава крайният продукт. Преди консу-
мация папратта се нарязва (натрошава), накисва се (най-
добре за цяла нощ) в топла вода да омекне и след това се 
влага в ястието. Най-често се пържи, добавят се зелен лук, 
сусамово семе, сосове и подправки.

С консумацията на папрати трябва да се има едно на 
ум. Както много от дивите растения, те са малки биохи-
мични лаборатории. В последните години се разкриват все 
повече тайни от сложните процеси, протичащи в папра-
тите. Орловата папрат съдържа пруназин – цианогенен 
 гликозид в количества 10,4-61,3 мг/г свежа листна маса. 
Това са активни съединения – цианиди, свързани със за-
харите в растенията. Макар и в много малко количество 
повечето от тях са силно отровни и предназначението 
им вероятно е да предпазват растенията от тревопасни 
животни. Съдържанието на цианогенните гликозиди на-
малява рязко с възрастта. Предполага се, че това също е 
свързано със защитните механизми, които целят опазва-
не на най-уязвимите индивиди, а именно младите расте-
ния. Концентрацията на цианиди варира в много широки 
граници както в зависимост от местообитанието, така и 
при отделните индивиди. Най-голямо е съдържанието във 
връхните части, като там то е повече от три пъти по-голя-
мо от това в основата на листа. 

Главният токсин във видовете от род Pteridium (към 
който принадлежи и орловата папрат) е птакилозид – 
ptaquiloside, PTQ. Смята доказано канцерогенното действие 



64

на PTQ върху домашни животни консумирали растението. 
Токсинът е изолиран едва през 1983 г. от два независими 
екипа от учени в Япония и Холандия. При по-нататъшни 
проучвания се оказва, че PTQ е токсин съдържащ се в реди-
ца папрати от  различни родове. Токсинът е нестабилен и 
показва много големи вариации в процентното съдържание 
както в различните видове, така и при екземпляри от един 
и същ вид, но от различни местообитания. През 1997 година 
в Pteridium aquilinum var. Caudatum са изолирани още два 
канцерогенни гликозида– птескулентозид (ptesculentoside) 
сходен на PTQ, чието съдържание в орловата папрат е около 
4 пъти по малко от това на PTQ и каудатозид (caudatoside). 
Комбинацията от тези гликозиди се счита дори за по-канце-
рогенна от самостоятелното действие на PTQ. Редица уче-
ни сочат консумацията на орлова папрат като причина за 
повишен риск от рак на стомаха и хранопровода в страни 
като Япония и Корея.

През 2004 г. Lars Holm Rasmussen от Кралския Дат-
ски Ветеринарен и Земеделски Институт публикува труд, 
в който докладва наблюденията си върху съдържанието на 
PTQ във водата. Според него лесноразтворимото съдине-
ние, подобно на нитратите се отмива от дъждовете и попа-
да в подпочвените води. Той установил концентрация до 
20 000 пъти по-висока от нормалната във кладенци, които 
се намират в райони с много орлова папрат. Установява, 
че съдържанието на PTQ в почвата и подпочвените води се 
увеличава пропорционално на количеството на валежите 
и е най-голямо в началото на лятото, когато и валежите са 
най-интензивни и отмиват от листата на орловата папрат 
токсина. PTQ е водоразтворимо съединение и с храната и 
водата преминава в организма на добитъка, а от там в мля-
кото. Смятаното за полезно и здравословно прясно мляко 
се оказва опасен продукт в определени случаи. Остротата 
на симптомите много зависи от погълнатото количество 
папрат, сезона и вида на животното. Натравянето с орлова 
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папрат може да протече както остро така и хронично. По 
принцип животните избягват да пасат орлова папрат и я 
ядат единствено в ранна пролет, когато листата са млади и 
крехки или при бедствия като наводнения и снеговалежи, 
които ограничават нормалната паша. Според Lars Holm 
Rasmussen разтвореният във водата на райони с много ор-
лова папрат PTQ е причина за честите случай на рак на 
стомаха. 

От средата на четиридесетте години на XXв. е извест-
но, че орловата папрат е отговорна за дефицита на вита-
мин В1 при диета, включваща под някаква форма части 
от растението. Не бива да се прекалява с количеството па-
прати в храната, тъй като много от папратовите растения 
съдържат ензима тиаминаза, който извлича витамин B от 
организма. Това може да доведе до авитаминоза и заболя-
ване от бери-бери. Съдържанието на тиаминаза е най-ви-
соко в ризомите. Тиаминазата засяга всички домашни 
 животни и човека.  Особено чувствителни на натравянето 
са конете. Признаците са  анорексия, несигурна и клатуш-
каща се походка, липса на координация, забавен сърдечен 
ритъм и общо изтощение. Смъртта се предшества от мус-
кулни спазми. Признаци на натравяне се появяват при на-
личие на 20% папрат във фуража за повече от два месеца. 
Единствено преживните животни, чиито чревни бактерии 
могат да синтезират витамин B1, по-трудно могат да имат 
недостиг от него.

Въпреки всичко, милиони хора по света продължават 
да изяждат тонове папрат всяка година, без да се  разболяват 
и я намират за изключително вкусна. В действителност 
няма данни за преминаване на PTQ в месото на живот-
ни, хранени с орлова папрат. Има изследвания, които до-
казват, че около 8,6% от поетото от кравите количество на 
токсина преминава в млякото. Отделянето му започва 38 
ч. след хранене на кравата с папрат. При консумация на 
сурово мляко, в организма на човек се абсорбира разтво-
рения токсин, но… Токсинът от храната се усвоява само 
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частично. Според изследване на учени от Ветеринарния 
факултет на Университета в Сан Пауло (Бразилия), публи-
кувано през 2011 г., приемът на допълнително количество 
селен може да неутрализира действието на токсина в орга-
низма. Тиаминазата и PTQ са чувствителни към темпера-
турата и киселинността на средата. При неутрална среда 
PTQ е сравнително стабилен и дори преминал от расте-
нието в почвата може да престои с месеци при 4-6.5pH. 
При pH<4 или pH>8 PTQ бързо се разрушава. Разпадът на 
PTQ в кисели песъчливи почви е 8-30 часа. Врящата вода 
причинява разпад на 74% от  PTQ, а пастьоризацията – на 
48%. Едно от основните доказателства за канцерогенност-
та на PTQ в орловата папрат са експериментите с плъхо-
ве. Но използваните при опита дози са огромни. Опитните 
животни получават по 780 (mg/kg живо тегло) еднократно 
+ 100-200 (mg/kg живо тегло)  веднъж седмично в продъл-
жение на 8 седмици.  Освен това веществото се вкарва ди-
ректно в стомаха на плъховете, а не чрез храната. В края 
на експеримента се доказва наличието на туморни обра-
зувания при повече от 50% от опитните животни. За да се 
постигне такава доза на заразяване при човек, това озна-
чава консумация на 14-28 kg сухо вещество или на поне 45 
kg сурова листна маса от орлова папрат ежеседмично. Ако 
се отчете и разпадането на PTQ при термична обработка, 
това означава консумация на 125-250 kg сготвена орлова 
папрат седмично или 17,5-35 кг на ден.

В заключение може да се каже, че еднозначен отговор 
на въпроса дали е безопасна орловата папрат трудно може 
да се даде. Както винаги дозата е тази, която прави отро-
вата. Много от знанията на хората са изгубени, но фактът, 
че хилядолетия наред определени народи не са спирали да 
се хранят с тази папрат и това не се е отразило пагубно на 
цивилизацията им, може да се счита за един довод в полза 
на привържениците на храната от диви растения.
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Ивана Захариева
Регионално краеведско дружество – Враца

 

Моите спомени за билкарството и
билколечението в с. Зверино и

климатичните училища във Врачанско

В книгата „Бит и традиции на с. Зверино в края на XIX 
и първата половина на XX век“ е посочено, че билкарство-
то е част от поминъка на населението. 

Разказвано ми е, а и аз си спомням дядо Змейко Пе-
нов, известен билкар. Той много добре е познавал билки-
те и техните лечебни свойства. Като ловец редовно е об-
хождал землищата на селата Зверино, Игнатица, Оселна, 
Очиндол, Елисейна и Еленовдол и е поддържал контакти 
с хората от кошарите, които живеели в планината. Ловът 
му давал възможност да различава, опознава и обработва 
различни билки и растения. Тези свои знания той преда-
вал най-вече на жените като ги напътствал как точно се 
събират корените на съответната билка, как се оформят 
китките, как се сушат и кога се продават. Това е процес, 
който продължава от ранна пролет до късна есен и в който 
участва цялото семейство на билкаря. Змейко Пенов има-
ше един голям сламник до къщата си, който беше прис-
пособил за сушилня и за склад. Събираше иглика, копри-
ва, маточина, звъника (жълт и червен кантарион), лопен, 
мащерика (мащерка), подбел, спорище, смрадлика, бял и 
жълт равнец, липов цвят, дедов зъб, синя жлъчка, риган, 
шипки, лайкучка (лайка), полски хвощ, жилавец (тънък 
и широк живовляк), слезенкья (слез), мента, конски зъб, 
бъзовина, дренки, меуриче (глухарче), глог, листа от дива 
ягода, малина и къпина, и много други.

След изсушаването, билките се номерираха, слагаха се 
в зеблени чували, като върху тях се залепваше описът на 



68

билките. Тия чували от своя стра-
на се подреждаха в огромни таки-
ва, които дедо Змекьо товареше на 
един или два вагона за София, а 
понякога – за Париж.

Тази дейност продължила бли-
зо тридесет години.

Известно е още, че в селата 
функционират изградените в на-
чалото на XX век Потребителни 
кооперации или така наречените 
Селкоопи. Те се занимаваха и с из-
купуване от населението на реди-
ца стоки като яйца, кожи, вълна и 

Змейко Пенов, 
известен билкар от 

с. Зверино, Врачанско

други, както и на диворастящи плодове и билки. В Звери-
но тази дейност беше много добре развита. В определени 
моменти жените и децата бяха почти мобилизирани да бе-
рат липов цвят и билки, за които Селкоопът имаше заявка. 
Така, макар и с малко, се увеличаваха приходите на се-
мействата. Билките служеха като средство за препитание, 
но те основно се ползваха за лечение. Във всяка къща се 
намираше липов цвят и билка против кашлица, за налага-
не на рани, за запек и разстройство, за главобол и нервна 
възбуда. Известно е, че глухарчето се използва за лекуване 
на кели, отварата от полски хвощ за болни бъбреци, рав-
нецът, липовият цвят, риганът, лайката и шипката за на-
стинки и бронхити, маточината за успокоение и т.н.

Наред с билките, при лечението се използваха и други 
способи от народната медицина. Така например, счукани-
те на прах дървени въглища се вземат с вода за очистване 
на червата. С водата от гасените въглени се измива лице-
то и така се премахва главоболието, а с водата, в която се 
 накисва боба, се измиват очите да не гурелясват. С кисе-
лото зеле се налага изгорено. Използват се още босилекът, 
хумата, овчите кожи, мазнините и други.
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Самолечението в рамките на самото семейство е оби-
чайно, но понякога има по-тежки случаи и тогава се търсят 
селските лечители, които са известни предимно на жени-
те. Почти във всяка махала имаше баячки от страх, които 
гасяха и въглища, но най-добра беше кака Рада Иванчева 
от махалата „Кемера“. При нея идваха хора и от околните 
села. Баеше обикновено на деца и мереше с конец нама-
ляването на страха, а за вкъщи се даваше билката сладка 
папрат за отвара и пиене. Задължително, когато баеше от 
голяма уплаха с гасене на въглища, ползваше такива от 
изгоряла къща, кошара или друга постройка.

Известна беше и моята баба Янка Илиева с това, че по-
магаше на децата при получаване на „гръч“. Когато носеха 
такива деца в къщи, тя изкарваше всички от собата и оста-
ваше сама с болното дете. Майката казваше, че го прови-
рала под ризата си и му говорела нещо и то се оправяше, и 
след това цял живот я наричаше „мамо“. Знаеше да оправя 
и говорни дефекти при децата и най-вече звука „р“. „Кине-
ше“ им под езика. Тя не ни допускаше да гледаме тази „опе-
рация“, но казваше, че нагорещява голяма шивашка игла 
до червено и като изстине я мушка под езика като захваща 
жилата и изтегля иглата напред. Така освобождава езика 
и правилното му допиране до зъбите и небцето. Ние с го-
лямата ми сестра много съжалявахме, че не сме проявили 
интерес да научим как се извършва това лечение.

Майка ми пък обслужваше селото със заешка мас. Тя 
се намираше в много малки количества в дивите зайци. У 
нас винаги имаше, тъй като баща ми и дядо ми бяха ло-
вци. Няма по-добър лек от нея за „набрало“, гноясали рани 
и натъртено.

За слаботелесни (анемични) деца помагаше баба Тана 
Пешовска от Бежанов дол. Аз много боледувах като малка, 
затова майка ме заведе при нея. Какво направи тя? Хва-
на ме за ръка и ме вкара в кошарата при овцете. Разпъди 
ги да направят място, постла някакво чердже и ме накара 
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да легна. Говореше нещо нависоко, пъдеше някакви зли 
сили, призоваваше светлината и ме прекрачваше през две-
три минути. Това продължи близо половин час. За жалост 
не успя да ми помогне.

Какво си спомням за Климатичните училища?
Известно е, че десетина и повече години след Втората 

световна война, повече от 50 процента от децата на Бълга-
рия боледуват от т. нар.болест „жлези“, поради недохранва-
не. Аз съм едно от тези деца. Бях много слаба. Лекуваха ме 
с рибено масло, водеха ме непрекъснато на изследвания в 
Окръжна болница Враца, но нямах подобрение. И тогава, 
след завършване на второ отделение, през лятото на 1953 
г., лекарите от Враца ме изпратиха за един месец на здра-
вословен лагер в село Заножене до Вършец. Веднага след 
това през учебната 1953/1954 година започнах трето отделе-
ние в първото Климатично училище, което се помещаваше 
в сградата на Учителската колония в местността Леденика 
във Врачанския балкан. Тогава до там нямаше превоз. Пъ-
тят беше черен, неасфалтиран. Нямаше баня и се къпехме в 
големи железни корита, храната ни я возеха с каруци всеки 
ден от Враца, а наоколо всяка нощ обикаляха вълци. Няма-
ше необходимите условия за отглеждане на деца и въпреки 
това ние бяхме около 90-100 момичета и момчета от тре-
ти до седми клас от голямата Врачанска област – Врачан-
ско, Михайловградско и Видинско. Затова, през учебната 
1954/1955 година, училището беше преместено в Беркови-
ца – местността Ашиклара, в сградата на Студентския дом, 
който вече беше пригоден за учебните занятия и лечението 
на децата. Там завърших четвърто отделение.

От самото име „климатично“ се разбира, че особено ва-
жен за нас беше чистият въздух от една страна и от друга 
– богатата, обилна и здравословна храна. Нямаше никакви 
лекарства. Още си спомням, че когато времето позволява-
ше, ние провеждахме всички учебни занятия навън – по по-
ляните, между дърветата, сред цветята, покрай  поточетата. 
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Есента се търкаляхме по падналата шума, зимата – в сне-
га, а пролет тичахме по поляните и беряхме цветя. Всичко, 
което трябваше да се записва го правехме след прибирането 
ни в сградата. Бузките ни все по-често се зачервяваха. Не 
си спомням точно с какво са ни хранили, но ни хранеха по 
пет пъти на ден. Няма да забравя как през лятото, когато 
се връщах в Зверино и пасяхме овцете и кравите с другите 
деца, те все ме караха да им разказвам за живота и храна-
та в училището. Гошо Александров специално ме попита 
какво са ни давали за закуска. И аз започвах да изреждам: 
мляко (прясно и кисело), кашкавал, салам, варени яйца, 
различни сладка на филии, боза, мекици, а когато стигнах 
до филиите с мед и масло си  признах, че скришом съм ги 
изхвърляла, защото не обичам толкова сладко.

„Абе, защо не ми ги даде на мен?! – възкликна той, а 
другите деца ме погледнаха с огромен укор. Тези погледи, 
изпълнени със смесица от недоумение, обвинение, изнена-
да, дълго ме съпровождаха, особено в онези гладни години.

Това помня – чистия въздух, силната храна и режима 
на времето за учене, игри, сън и почивка.

След известно време Климатичното училище от Бер-
ковица бе преместено във Вършец. 

Такива училища функционираха и в други райони, в 
цялата страна и те изиграха огромна роля за подобряване 
здравето на българските децата в следвоенните бедни го-
дини на миналия век.

Началото на здравното обслужване
в село Зверино

До тридесетте години на миналия век здравното об-
служване на хората от селото е твърде епизодично. В пове-
чето случаи Общината, по нареждане на инстанциите във 
Враца, организира различни здравни мероприятия – хиги-
ената в училището, ваксиниране на децата, чистотата на 
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домовете и дворовете, обезпаразитяване и други. Лекари 
идват твърде рядко. Преди всичко се използва народната 
медицина. Най-тежко болните, в краен случай, се карат в 
Окръжната болница – Враца.

Едва през 1935 г. в селото се открива Участъкова здрав-
на служба с един лекар и един прислужник (1). Амбулато-
рията се помещава в частна къща. През 1940 г. е назначе-
на акушерка и се разкрива Здравносъвещателна станция 
в помощ на цялата община – Зверино, Игнатица, Оселна, 
Елисейна, Зли дол и Очин дол.

Междувременно, през 1938 година, Общината възлага 
на най-известния тандем във Врачанския край – арх. До-
грамаджиев и инж. Новоселски проектирането и изграж-
дането на Здравен дом. Преписки, скици и други докумен-
ти са запазени в техния архив (2). Сградата се изгражда до 
моста над река Искър със средства, осигурени от Общи-
ната, кмет тогава е Георги Шопов, и осезаемата помощ на 
населението. Тържествено е открита за експлоатация през 
1943 г. След 1944 г. е напълно оборудвана и пригодена за 
работа. По-късно, когато кмет на Общината е Иван Дра-
ганчев, тя е основно ремонтирана и разширена.

През 1950 г. в Здравния дом е открит лекарски каби-
нет с един зъболекар, а от 1956 г. тук работи родилен дом, 
разполагащ с четири легла. За родилките се грижат лекар, 
акушерка и санитарка.

Старите хора от Зверино помнят д-р Лукан Христов 
Цанов. Емблематична фигура. Роден през 1922 г. в извест-
ния богат Цановски род. Завършва медицина в Мюнхен и 
работи повече от 25 години в родното си село. Много добър 
диагностицик, познаващ до подробности живота на всич-
ки свои пациенти, всеотдаен, на разположение 24 часа в 
денонощието. Този човек беше изключително полезен за 
хората. И може би затова, те му прощаваха с мълчание, с 
усмивка, понякога и с болка неговия пиперлив и циничен 
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език. Днес за него се разказват различни случаи, повечето 
от които звучат като вицове. Много други специалисти – 
лекари, зъболекари, акушерки, медицински сестри, както 
и обслужващ персонал са работили тук за здравето на зве-
ринчани. За тяхна чест можем да кажем, че всички тези 
хора и това здравно заведение бяха много нужни и полез-
ни за всички живущи в Общината.

Източници:
1. ТДА, ф.575К, опис 1
2. Ваня Желязкова, в-к „Мездра-ХХ век”, бр.17, 2012 г.
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Весела Пелова
Държавен архив – Враца

 

Красотата, която спасява света 

Цветарството съпътства човечеството през всички епо-
хи на развитието му и е едно от най-удивителните белези 
на човешката цивилизация заради факта, че природата не 
е създала саксийни растения, нито пък цветни градини. 
На едно единствено място в човешката история се говори 
за създаване на градина – и това е Райската градина от 
библейския разказ. Цветарството се открива като харак-
терен белег на човешката цивилизация от зараждането 
й до висотите на изтънченото изкуство, което познаваме 
и днес: в изящните паркове, ботанически градини, оран-
жерии и цветарници – всички градски пространства с из-
куствено отглеждани цветя, които древните перси нарекли 
„Парадиз“ – Рай.  С това значение тази дума влиза в мно-
го от европейските езици. И още една дума е достигнала до 
нас от онези древни времена, чието значение почти сме из-
губили днес; тя е навлязла завинаги в бита, фолклора, ли-
тературата и народната ни медицина – тази дума е биле, 
която за древните народи в Персия и Индия значи чудо. 
Чудо от Рая! Ако се задълбочим и вникнем в действието, 
свойствата и значението на билките, в значението на са-
мото присъствие  на живите растения в човешкия живот, 
то ще се убедим, че това е най-точното им определение.

Мушкатото и индришето, бегонията и зокума, циган-
чето и обичките, петуниите  и кактусите, цикламите и ру-
жите, коледничето и великденчето, примулите и фикусите, 
камелията и върбинката, латинката и тагетиса, божура и 
столетника – те са станали неделима част от бита и еже-
дневието на всеки дом, чието присъствие трудно може да 
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се проследи назад във времето. Свикнали сме да ги възпри-
емаме само като цветя и затова ги отглеждаме от векове – 
заради красотата им.

В градския дом, с характерната малка градинка, цве-
тята заемат собствено място и са неделима част от него 
– бухналият чимшир, бръшлянът, здравецът, асмата, 
хортензиите и ружите, божурите и петуниите; дивият ка-
рамфил, игликите и теменужките, които напролет ще раз-
цъфнат. Във всяко мъничко местенце стопанката е «бод-
вала» нещичко, за да цъфти, и през всеки сезон да има 
красиви цветя. Като се започне от първите кокичета, игли-
ки и зюмбюли, последвани от нарцисите и лалетата, за да 
се стигне до разкошните летни цветя — шибои, латинка, 
божур, кандилки, крем и момина сълза, петльов гребен, 
„каймакамки“, „гюзел бахча“ и разбира се – рози и люляк. 
И най-малкото дворче крие неподозирани възможности да 
приюти любимите градински цветя. 

В цялата история на човешката цивилизация цветя-
та са приемани предимно като един парекселанс предмет 
на лукса и разкоша. Цветята – растения, които не служат 
за храна, нито за фураж, които са така нетрайни, капри-
зни, уязвими от всичко в околната среда, което ги прави 
едно от най-луксозни удоволствия за човека. Лукс, който 
странно и учудващо, но единствен е достъпен за всички  - 
и за бедни, и за богати, и чието развитие ние отдаваме като 
че ли по традиция единствено на любовта към красотата 
и нуждата от радост в ежедневието. Но цветята са много 
повече от това – те са живи организми с почти магични, 
вълшебни свойства; те могат да пречистват въздуха, да го 
насищат с кислород, да поглъщат въглеродния двуокис и 
това дори не е всичко. 

Те убиват болестите. Буквално – фитонцидите на рас-
тенията са открити доста късно в човешката история, в 
сравнение с хилядолетията, през които те присъстват тяс-
но и неделимо в живота на човечеството. Едва през 1928 г., 
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няколко години след откриването на пеницилина от Фле-
минг през 1922 г. т .е. на антибиотиците в плесените и гъ-
бите, руският изследовател Борис Тронин открива расти-
телните антибиотици – фитонцидите. Веществата, които 
живите растения излъчват около себе си във въздуха, и с 
които убиват болестотворните бактерии и микроби. Нари-
ча ги растителни убийци, фитонциди – от гръко латински 
– „страховито“, но изключително точно. 

Благодарение на това откритие, науката прави огро-
мен пробив в изучаването на растенията като живи орга-
низми, които природата е снабдила с магическо оръжие 
срещу болестите и вредителите - чрез него са способни да 
бранят и всеки, който се намира в тяхното обкръжение. 
Същински рицари, въоръжени с невидими оръжия, те бук-
вално унищожават бактериите, токсините, вредните веще-
ства, излъчвани в средата, в която виреят. 

И винаги са защитавали домовете на хората от неви-
димите им врагове, които ги отглеждат иначе почти един-
ствено заради красотата им – хилядолетия наред.

Всеки определител или книга по цветарство започва 
с тази уговорка, че под термина цветя се разбират всички 
представители на земната флора – дървета и храсти, цве-
тя и треви, мъхове и папрати, използвани за декоративни 
цели. Всички растения, използвани за декоративни цели, 
могат гордо да се кичат с определението цветя, дори и в 
научни издания по цветарство. 

Народната медицина и фолклорната традиция пък 
наричат билка почти всяко растение в природата – цъф-
тящо или зелено, в двора или на балкона, на полето или в 
гората.

Декоративната функция на живите растения ги е пре-
върнала в специален отдел и на ботаниката, и на земеде-
лието, защото едновременно изискват много задълбочени 
познания и проучване, както за целите на научната сис-
тематика, така и за правилното им отглеждане. И докато 
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цветарството е наука, създадена от човека, която изучава 
изкуството за превръщане на природната флора в домаш-
на, то билкарството е традиция за използването на чудо-
дейните им способности да лекуват и спасяват човека от 
болестите и страданията.  Оказва се, че те правят това по 
много начини – не само чрез директната им употреба под 
форма на отвари, чайове, лапи и др., а със самото си при-
съствие като живи организми. Красота, която лекува.

Според етнографските данни, в миналото българска-
та народна медицина си е служила със 772 вида лечебни 
растения. Днес се прилагат само около 300 вида, от които 
най-употребявани са 120. Много от тях присъстват в домо-
вете и дворовете основно в качеството си на красиви, де-
коративни цветя, но традиционно стопанката е познавала 
свойствата им и ги е използвала и като подправки, и като 
билки.

Още по-интересно и все още непознато е въздействи-
ето на цветята, т.е. на живите растения върху човека, на-
мирайки се в непосредствена близост до него в дома му. 
Научните изследвания отдавна изучават и откриват бла-
готворното  влияние на формата, багрите и аромата им 
върху човешката психика. Успокояващото въздействие на 
зелените растения с тяхната богата листна маса също е 
доказано и научно потвърдено. 

Далеч по-интригуващо е лечебното  въздействие на 
цветята, в ролята им на билки, което е предмет на сериоз-
ни науки като биохимията, фармакогнозията, фитотера-
пията и физиологията на растенията, които са в основата 
на фармакологията. През 1975 г. е създадена катедрата по 
фитореапия и фармакология в МА София.

Благодарение на тези млади науки, в сравнение с хиля-
долетните традиции на цветарството и билкарството, вече е 
известно лечебното въздействие на живите растения, дори 
със самото им присъствие, благодарение на техните фи-
тонциди. Сега е известно, че фитонцидите се  продуцират 
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на практика от всички растения, особено при тяхното нара-
няване. Даже само при докосване на розмарин, здравец, ма-
точина, бъзуняк, домати и др. въздухът наоколо се изпълва 
със специфичната миризма на безброй фитонциди. Роля-
та на тези вещества се свежда до потискане на жизнената 
дейност или унищожаването на патогените, стимулиране 
на развитието на антагонистите (противниците) им, про-
гонване на паразитите и вредните насекоми и т.н. Дори и в 
нищожни количества те са в състоянието да потиснат раз-
витието на едни микроорганизми и да стимулират други, 
като по такъв начин играят изключително важна роля за 
регулиране на микрофлората на въздуха, водата и почвата. 
Част от фитонцидите са летливи вещества, които се отделят 
в атмосферата от надземните части на растенията, друга се 
продуцира от техните корени и попадат в почвата. Освен с 
тази външна защита, растенията разполагат и с вътрешна 
– на стража на тяхната сигурност във вътрешноклетъчния 
сок патрулират още по-мощни фитонциди. 

Химическата природа на фитонцидите е изключител-
но многообразна, поради което систематизирането им от 
тази гледна точка е невъзможно. Техният обединителен 
признак е свързан с изявения им абиотичен ефект. Някои 
фитонциди са компоненти на етеричните масла, други се 
отнасят към терпените, гликозидите, флавоноидите и т.н. 
Силата и спектърът на действие на тези удивителни веще-
ства са просто поразителни. 

Установено е, че редица стайни растения, чрез отде-
ляните от тях фитонциди, стерилизират помещенията и 
имат благотворно въздействие върху дихателната и нерв-
ната система, подобряват съня и самочувствието. Напри-
мер фитонцидите на каланхоето унищожават не само 
бактериите, но и спорите на гъбите. Сансевиерата (индий-
ският меч) и мушкатото стерилизират въздуха до нива, 
съизмерими с планинския въздух на борова гора. Подобно 
действие имат миртата, бегонията, хибискусът и др. Ефек-
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тивно отстраняват плесените бегонията, алоето, мураята, 
лавандулата и каланхоето. 

Със задълбочаването на познанията за фитонцидите 
все по-ясно става, че нашите предци, които са живеели  в 
най-тясна връзка с природата, са познавали и получава-
ли от нея истинска защита, закодирана в огромен брой из-
ключително полезни за нас вещества, които билкарството 
познава от древни времена, докато съвременната наука 
тепърва открива и изучава, при това се откриват все нови 
и нови, все по-чудодейни техни свойства.

500 хиляди растителни вида са на разположение на 
човека в негова помощ и защита. Народната медицина е 
събрала огромен, гигантски емпиричен опит в използва-
нето им като билки, предаван от поколение на поколение 
във всяко кътче на земята, където са живели хора, където 
са събирани и прилагани тези средства. За целта те се бе-
рат, сушат и съхраняват при специални условия; но пряс-
но набрани или изсушени – те са откъснати и раздробени, 
за да се извлекат лечебните им вещества.

Но науката едва сега открива по колко много начини 
може да лекува самото живо растение – дори без да бъде 
откъснато.

Цъфтежът е период на най-интензивно отделяне на 
фитонцидиди, но някои растения ги отделят постоянно. 
Това са бобовите растителни видове, лавандула, мента, 
брезата, чесъна, хвойна и други. 

Вдишването на излъчваните от растенията фитонциди 
оказва положително действие върху белите дробове, освен 
това имат силен противоалергичен и противовъзпалите-
лен характер. Фитонцидите имат способността да спират 
размножаването и развитието на микроорганизмите, по-
добно на не така безвредните синтетични антибиотици. 

Някои фитонциди действат благоприятно върху ко-
жата и поради това става незаменима съставка в редица 
 козметични продукти. 
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Фитонцидите притежават и това свойство да йонизи-
рат кислорода във въздуха и благодарение на това се уве-
личава биологичната им активност.  От стайните растения 
здравецът е шампион по производство на отрицателни 
йони. Бегонията и лавандулата също имат стерилизиращ 
ефект върху въздуха.

Мушкато, отглеждано у дома, обезврежда въздуха от ми-
кроорганизми, подобно на въздействието на боровата гора.

Оказва се, че природата е създала лечебното средство, 
което убива бактериите и вирусите и същевременно засил-
ва защитните функции на организма. 

Фитонциди са установени засега в над 3000 расти-
телни вида. Те са доста неустойчиви и в чисто състояние 
представляват течност или кристали. Химичната им при-
рода е много разнообразна. Най-често са комплекс от орга-
нични съединения. Приема се, че фитонцидните свойства 
на някои растения зависят от група химични вещества 
или само от едно вещество - дъбилни вещества, алкалоиди, 
органични киселини, гликозиди, етерични масла, смоли, 
балсами и др… 

Изследванията показват, че излагането на фитонциди:
• Значително увеличава броя и активността на клет-

ките естествени убийци и повишава активността на про-
тивораковите протеини. 

• Значително намалява нивата на хормоните на стреса.
• Увеличава продължителността на съня. 
• Намалява усещането за напрежение, тревожност, 

гнв, враждебност, умора и объркване. 
Освен това фитонцидите:
• Стимулират доброто настроение. 
• Значително понижават кръвното налягане и сърдеч-

ния пулс. 
• Повишават променливостта на сърдечната честота. 
• Потискат симпатиковата дейност и насърчават па-

расимпатиковата, с което въстановяват баланса на нерв-
ната система и вие се чувствате комфортно и спокойно. 
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Установено е, че от цветовете на бялата акация и от 
пъпките на тополата се потиска развитието на вируса на 
грипа.

Ароматът на розата трендафила, шипката събужда 
чувство на нежност, тонизира и активира. Фините  аромати 
на момина сълза, нарцис, теменуга, люляк успокояват, от-
пускат, когато човек е напрегнат. Възбуждащо върху цен-
тралната нервна система действат някои по-силни арома-
ти като този на орхидеята, мускуса, амбрата и др.                                         

Освен че внасят уют и добро настроение, много от 
стайните цветя помагат и за прочистването на въздуха, 
свеждат до минимум вредното въздействие на битовата 
техника и синтетичните материали.

Цветята снабдяват активно с кислород
Доказано е, че въздухът в жилището става по-чист с 

40%, след като в дома се разположат няколко саксии със 
стайни растения, заради способността им да поглъщат въ-
глероден двуокис и да отделят кислород. Най-ефективните 
доставчици на кислород са хлорофитум, дифенбахия, мон-
стера, фикус, аукуба, каладиум.

 Азалията унищожава стрептококите (други причини-
тели на инфекции). Успешно се справят с „битката“ срещу 
микробите всички цитрусови дръвчета, миртата, розмари-
нът, хлорофитумът, аглаонемата, пелеята, дифенбахията, 
хибискуса, каланхоето, пиперонията.

Цветята подобряват имунитета
Лимоновото дръвче, здравецът, бръшлянът, наровото 

дърво и аспарагусът изпаряват във въздуха фитонциди и 
етерични масла, полезни в преодоляването на редица за-
болявания. Така те способстват за подобряването на иму-
нитета на обитателите на жилището.

Цветята „поглъщат“ вредните вещества
Антуриумът преработва и премахва вредните за чове-

ка ксилол и толуол, които са съставна част на някои от 
съвременните строителни материали. Папратта нефро-
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лепсис също преработва до безвредни тези опасни за здра-
вето вещества. Азалията и спатифилумът поглъщат от 
въздуха фенола и толуола.

Цветята неутрализират амоняка, отделян от до-
машните любимци

Антуриумът поглъща амоняка, който се отделя в дом, 
където има домашни животни, и по този начин намаля-
ва вероятността от заболявания на дихателните органи. 
Други не по-малко ефикасни унищожители на амоняка са 
стайната хризантема и азалията.

Цветята ни пазят от отровите, излъчвани от ме-
белите

В производството на мебели, направени от дървени 
стружки с лепило, се използват формалдехидни смоли, 
които отделят във въздуха канцерогенни вещества. Но има 
„лек“ и срещу това – папратта нефролепсис, която неутра-
лизира тези излъчвания. Спатифилумът и азалията също 
до голяма степен поглъщат формалдехида от въздуха.

 Мушкатото притежава уникалната способност да по-
глъща съдържащите се във въздуха токсични вещества от 
бои, лакове и почистващи препарати. Отделя мощни лет-
ливи биологично активни вещества – фитонциди, които за 
кратко време унищожават вирусите и микробите в поме-
щението, доближавайки въздуха до почти пълна стерил-
ност. Установено е, че ефективността на действието на фи-
тонцидите на мушкатото е сходна с тази на чесъна, лука 
и кантариона. Ароматът на растението действа освежа-
ващо, снема умората и стреса, вдъхва радостни чувства и 
оптимизъм. Любопитно е, че той намалява агресивността 
у децата и ги прави по-малко капризни. Подобно действие 
има и индришето (Pelargonium Roseum WILLD), което 
също принадлежи към семейство Здравецови. Етеричното 
масло на индришето влиза в състава на над 350 парфюма. 
По време на грипните епидемии няколко саксии мушкато 
или индрише в дома правят истински чудеса. Драцената 
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(Dracaena), която принадлежи към семейство Зайчесян-
кови (Asparagaceae), поглъща и инактивира около 70% от 
бензена, формалдехида, ксилола, толуола, амоняка и ре-
дица други токсични вещества, съдържащи се във въздуха. 
Убива около половината от познатите патогенни микроор-
ганизми. 80% от бактериите и микробите в дома ни 
могат да бъдат унищожени само с букет хризантеми 
или гербери, а розите ни карат да ядем по-малко.

Сред най-полезните лечители освен хризантемата и 
герберът, се нареждат още бегонията, мирта, пеларгония-
та по-позната у нас като мушкато и розмаринът. Микроби 
в стаята ни обират още антуриум, секвоя, евкалипт, кипа-
рис, алое, фикус, чимшир, магнолия, лавандула, смокиня, 
традесканция, бръшлян и др. 

Така за стая с размери 15-25 кв.м. са достатъчни 5-7 
развити растения. Например 1 фикус, 2 цъфтящи мушка-
та, 2 традесканции, 1 антуриум и 1 алое. Доказано е, че 
една саксия с алое, поставена близо до леглото на болен от 
грип унищожава вирусите в радиус до 90 см.

Вредните излъчвания от електродомакински и други 
уреди като телевизори, микровълнови и мобилни телефо-
ни също са си намерили „майстора“. Това е растението па-
прат. То е уникално, защото е способно да задържа вредни-
те излъчвания от електродомакинските уреди. Например, 
поставена в саксия над телевизора, папратта не само по-
глъща вредното лъчение, но и самата тя става по-кичеста 
и хубава.

Други високоефективни мини-пречиствателни стан-
ции са мечовете и коледната звезда.

А фикус, аукуба, дифенбахия, каладиум, монстера и 
хлорофитум най-добре попълват запасите от кислород.

Оказва се, че най-силното антибактериално действие 
притежава не лукът и чесънът, както се смяташе по-рано. 
Учените доказват, че вредните бактерии в помещението 
най-ефективно се унищожават от такива растения като 
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хипеаструм, амарилис, агапантус и някои други. Така на-
пример, аспарагусът притежава свойства за поглъщане на 
йоните от тежките метали.

Дом, дете и дърво съставляват неделимата триада, за-
вещана като повеля към всеки българин, която трябва да 
създаде през живота си. И докато за дома и детето е ясно, 
че целта е продължението на рода, то ролята на дървото 
остава някак си неясна – за какво ли служи дървото в това 
триединство, но в контекста на могъщата роля на растени-
ята, то става все по-ясно, - че за какво друго, ако не за да ги 
пази. Като далечен спомен от райската градина, от която 
въпреки че сме отделени, все пак присъства като невиди-
ма защита край нас, като истинско чудо.
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Анелия Бенкина
Народно читалище „Развитие 1903“ – Остров

 

Лечебната сила на билките
и подправките 

Народна медицина у нас води началото си от време-
то на траките. Здравната култура на тези племена е само-
битна и е свързана с тракийските божества, на които при-
писват здравословни и лечебни способности. Медицината 
имала магически характер, но основната част от здравна-
та култура е познаване на билките. 

През всички изминали столетия почти до към края на 
второто десетилетие на ХХ век народът е разчитал главно 
на традиционната медицина, а до лекар и болница се при-
бягвало само в много краен случай, когато не е можело да 
се справят в домашни условия с помощта на народните 
лечители. 

Основно си остава лечението с баене или с магия - на-
триване с пръст от гроб, с кост, с мъртвешка ръка, с крак от 
къртица; молитви на свещеници, дори на ходжи; носене на 
амулети на шията, пиене на вода, къпане в лековити изво-
ри. При лечение от настинка основно е налагане по гърба, 
гърдите, лапи от синап, завиване в непрана вълна, прясно 
одрана кожа, мазане с дървено масло и черен пипер, ракия, 
гъша или заешка мас, често се прилага и пускане на кръв. 
Използват се още мехлеми и отвари от билки.

Народните ръкописни лековници, церовити книги 
и лекарственици крият в себе си много рецепти и диети. 
Най-старите са от ХVII в., но е ясно че те са преписки 
от по-стари, в които има и рецепти за правене на лекар-
ствени смеси и процедури за приложението им. Много от 
днешните лечители знаят „устно“ цели такива книжки и 
ги прилагат. 
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Знaeтe ли, чe имa нaд пeтдeceт билки и пoдпpaвки, 
кoитo мoгaт дa ce кoнcyмиpaт или дa ce изпoлзвaт лoкaл-
нo зa лeчeниe? Teзи ecтecтвeни xpaни пpитeжaвaт peдицa 
пoлeзни cвoйcтвa и paбoтят зa нaмaлявaнe нa възпaлe-
ниeтo, пoдoбpявaнe нa здpaвeтo нa cъpцeтo, cтимyлиpaнe 
нa имyннaтa cиcтeмa и дopи имaт дoкaзaни пoлзи пpи 
бopбaта c paкa. 

Мед и тютюн (против шип в петата) 
Смесват се 1 суп. л. мед и 1 суп. л. наситнен тютюн да 

стане на питка. Налага се на петата там, където е болката 
и се превързва. Така се нощува. Процедурата се повтаря 
докато отшуми болката.

Мед и чесън (против синузит) 
На марля се намазва мед и отгоре се слага 1 глава счу-

кан чесън. Слага се на челото и горната част на носа. Дър-
жи се, докато почервенее кожата. Прави се 10 дни. От носа 
изтича всичко, а главоболието преминава. 

Кромид лук (против напукани пети и ръце)
Счукват се 1-2 глави червен кромид. Разстила се на 

марля, слага се на засегнатото място и се превързва. Това 
се прави всяка вечер, докато оздравее. 

Магданоз
Магданозът може да помогне за предотвратяване на 

рака. Той има антидиабетни свойства. Ocвeн тoвa дeйcтвa 
кaтo бoлкoycпoкoявaщo cpeдcтвo c пpoтивoвъзпaлитeлно 
действие. Някoлкo cyпeни лъжици coк oт мaгдaнoз мoгaт 
дa ви пoмoгнaт при контрола на различни заболявания 
като бъбречни камъни, инфекции на пикочните пътища 
и камъни в жлъчния мехур. За избелване на петна и лу-
нички по лицето се нарязва ситно и се поставят лапи на 
засегнатите места. Изстуденият сок от магданоз премахва 
тъмните кръгове и торбичките под очите. Той облекчава 
болката при ужилване от насекоми, а ако се сдъвче суров, 
дезинфектира устната кухина и освежава дъха.

Магданозена запарка: 1 чаша вряла вода и 2 суп. л. 
сушен магданоз се запарват10 минути. 
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Копър
При ревматични болки се пие следната отвара: в 500 мл 

вряла вода се слага 1 с. л. копър. Престоява 30 мин., след 
което се пие 3 пъти преди хранене. При сърдечно- съдови 
заболявания: 1 ч. л. леко счукани плодове се заливат с 500 
мл вряла вода. Кисне 1 час и се пие по около 200 мл 15 ми-
нути преди ядене 4 пъти на ден. При стомашни проблеми: 
1 с. л. семена от копър се запарват в 300 мл вряла вода и 
се киснат половин час. Прецежда се и се пие 3 пъти на ден 
по 100 мл. При безсъние се препоръчва една ч. л. стрит 
сушен копър половин час преди ядене. Копърът успокоя-
ва кашлицата: 1 с. л. пресен копър, нарязан на ситно, се 
залива с 2 ч. ч. вода. Затваря се плътно и се вари 5 мин. 
Приема се по 3 с. л. на гладно 3 пъти дневно. При камъни 
в бъбреците и жлъчката народната медицина препоръчва 
следната настойка от семената: 1 с. л. семена се заливат с 
200 мл кипяща вода, похлупва се за 15 минути, прецежда 
се и се взема по една с. л. 5-6 пъти дневно. При симптоми 
на главоболие и мигрена се препоръчва настойка от 1 с. 
л. съцветия от копър, киснати в чаша и половина гореща 
вода. Отварата се изпива на няколко пъти през деня.

Риган (при вирусни инфекции) 
1 суп. л. от билката се слага в 550 мл току що завряла 

вода и се кисне час и половина. Запарката се прецежда и 
се пие 4 пъти на ден по 125 мл. Тя е с много добър ефект и 
при проблеми със стомаха. 

Сминдух
Приемът на сминдух понижава риска от сърдечен 

удар, контролира нивата на холестерол, има големи ползи 
за хората с диабет, облекчава храносмилането и ефективно 
противодейства на запека. Сминдухът облекчава кашли-
цата, понижава температурата и успокоява възпаленото 
гърло. Той може ефикасно да възпрепятства развитието 
на рак на дебелото черво. Той е много добър лек и против 
кожни възпаления и белези. Сминдухът потиска апетита! 
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Запарка: 1 с. л. счукани семена от сминдух се запарват 
в 500 мл вряла вода и се киснат час и половина. Запарката 
се прецежда и се пие 4 пъти на ден по ½ ч.ч. . 

Маточина (при заболяване на сърцето)
2 суп. л. листа се слагат в 550 мл току що завряла вода 

се киснат 2 часа. Запарката се прецежда и се пие 4 пъти 
на ден по 100 мл. С нея се лекуват и настинки. Използва се 
и за гаргара при възпаление на венците.

Коприва (при болести на ставите)
2 с. л. листа се слагат в 500 мл току що завряла вода се 

киснат 2 часа. Запарката се прецежда и се пие 4 пъти на 
ден по 100 мл. Тя е с много добър ефект и при заболяване 
от диабет.

Здравец (за добро здраве)
1-2 листенца здравец се измиват и се сдъвкват за здра-

вяване на венците. Благодарение на това ароматно цвете 
високото кръвно налягане се нормализира. Здравецът има 
успокояващо и противовъзпалително действие.

Невен (против трудно зарастващи рани)
Приготвя се от половин литър зехтин и 50 г сух цвят 

от невен. Сместа се оставя на слънце за три седмици, след 
което се прецежда и е готова за употреба. Прилага се като 
външно средство - става за обработка на трудно зараства-
щи рани, зачервявания и обриви.

Липа (против заболявания на дихателната система) 
3 с. л. цвят се слагат в 500 мл току що завряла вода. 

Запарва се ½ час, прецежда се и се пие по 125 мл 4 пъти на 
ден. Тази отвара се използва и при възпаление на пикоч-
ните пътища.

Смокинови листа (Против камъни в бъбреците)
5 смокинови листа врят в 1,5 л вода, докато остане 1 л. 

Щом извлекът стане хладък, се прецежда. Пие се вместо 
вода 5 дни, почива се 3 дни и така до 3 пъти. 

Днешната зелена медицина (фитотерапия) е истинска 
наследница на народната медицина.
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 C тoлкoвa мнoгo ecтecтвeни лeкapcтвa нa наше paз-
пoлoжeниe, нeoбxoдимocттa oт лeкapcтвa c peцeптa нaмaля-
вa знaчитeлнo. 

 Чpeз изпoлзвaнeтo нa лeчeбни билки и пoдпpaвки ние 
мoжем дa ce cъcpeдoтoчим въpxy oбщoтo cи здpaвe, a нe 
въpxy oпpeдeлeнo зaбoлявaнe, кoeтo oбикнoвeнo възниквa 
oт липcaтa нa paвнoвecиe мeждy yмa, тялoтo и oкoлнaтa 
cpeдa.

Литература:
Николова, Н. Здравецът в езика и традиционната култура на 

българина. – Българска реч, бр. 3, 2013 г, с. 61 – 68.
Николова, Н. Народни названия и медицинска употреба на боси-

лека в българската традиционна култура. – Родознание, Genealogia, 
бр. 1-2, 2015, с. 205 – 2016. 

Николова, Н. Названия на лечебни растения и употребата им в 
българската народна медицина (Лингвокултурологичен аспект). – В: 
Българският език – древен, съвременен, единен., Изд. на ИБЕ и Маке-
донски научен институт, София: ДиоМира, 2018, с. 235–250. 



90

Нели Кузманова, Диляна Христова
Народно читалище „Надежда1871“ – Оряхово

 

Билките на Оряхово

По стръмнините на десния бряг на река Дунав, в живо-
писна хълмиста местност е разположен старинният град 
Оряхово. Времето на зараждането му се губи в древността. 
В документи и карти от Средновековието се среща с име-
ната Врхов, Орезов, Ореов, унгарското Орешак, Рахово, 
Орехово, а днес Оряхово.

Според Константин Иречек (чешки историк и българ-
ски политик) Оряхово е славянско име, дадено на града 
по името на дървото орех, понеже в околността му имало 
много орехи. И наистина в околността на Оряхово имало 
много вековни орехови дървета. Днес почти във всеки дом 
има засадено орехово дърво. 

Орехът е билка – древ-
на, но полезна и днес. Уника-
лен естествен „инструмент“, 
намаляващ холестеролните 
нива. Ядките се отличават 
с несравним вкус. Ценим 
оре хите като билка зара-
ди витаминно съдържание, 
което не отстъпва на много 
суперхрани. Те изобилстват 
от следните витаминни 
ком поненти: С, В1,В2, В3, 
В5, В6, В9, А, Е, К и Омега 
киселини. Използваме ця-
лото растение за лечение 
на различни здравословни 
проблеми. Орех
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Кулинарите ги съчетават перфектно със салати и де-
серти, а от зелените орехи правим ароматно сладко. Зна-
ем, че плодовете на ореха имат положителен ефект не 
само върху кръвоносните съдове, но и върху десетки забо-
лявания.

От орехови ядки приготяме тинктура. От нея следва 
да се взима трикратно по малка лъжичка като ефективно 
лекарство при язва. Също и орехови ядки с мед – лек за 
кашлица.

Комбинацията водка с орехи е не само лечебна. Орехи 
прибавяме към спиртна напитка, за да º придадат не само 
цвят, но и по-приятен вкус и аромат и получаваме напит-
ка „Ореховка“.

Настойката от зелени орехчета използваме за подобря-
ване на храносмилането, понеже има мощно противопа-
разитно действие. Местните хора казват още, че настой-
ката от зелени орехчета има ценен терапевтичен ефект 
при смущения в дейността на чревния трак, проблеми с 
пикочно-половата система, левкемия, туберкулоза. Взима 
се и при наличието на атеросклероза, и сърдечната дей-
ност, като се приемат орехи, смесени с мед и стафиди по 
няколко лъжички на ден.

Настойката от преградките на орехите е за лечение на 
колит. Индикатор за успешното лечение е понижаване на 
захарта и цялостно подобрение.

Лековитите черупки намират приложение и за изба-
вяне от сериозни заболявания. Тинктурата от тях влияе 
успешно на заболявания като: сраствания в червата, ос-
татъчни секрети и сраствания в бронхите, отлагането на 
соли, различни видове кисти, туморни образувания, тром-
боза и др. Отварата от ореховите черупки помага за от-
страняване на налепи и възпалителни състояния на гър-
лото и за заздравяване на венците.

Използат се и листата на ореха, съдържащи танини, 
флавоноиди, горчиви вещества, дъбилни вещества, про-
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витамин А, витамин С, етерично масло, минерални соли 
и др. Използваме под формата на отвара за промивки и 
компреси, а пресните листа се прибавят във водата за баня 
на малки деца (десетина листа за едно къпане). Някои ви-
нари дезинфекцират буретата с орехови листа. 

Орехите са традиционен дар за коледарчетата. На 
праз ничната вечеря на Бъдни вечер задължително при-
състват орехите. Всеки избира орех и гадае за късмета си 
през Новата година. Хубавата ядка означава здраве и щас-
тие, а ако е цяла – късмет. Разчупва се на две и едната 
се изяжда, а другата се хвърля през лявото рамо, за да се 
сбъд нат желанията.

В Оряхово ценят и използват билката – бял равнец, 
която е уникално лековито растение. Използваме цветовете, 
листата и стръковете. Белият равнец съдържа активни ком-
поненти като флавоноиди, танини, етерично масло, алкало-

Бял равнец

идът ахилеум, етерично масло, 
в което има хамазулен и други 
ароматни съединения, кам-
фор, естери, борнеол, туйон, 
цинеол, дъбилни вещества, 
гликозиди (апигенин и лутео-
лин), аминокиселини, смола, 
каротин, витамин К, витамин 
С, органични киселинии кам-
фор, които се проявяват като 
тем пературопонижаващо, 
кръ воспиращо, диуретично, 
спазмолитично и антивъзпа-
лително действие. Биоактив-
ните съставки на билката съ-
действат за възстановяване на 
хормоналния баланс и влияят 
благоприятно върху стомаш-
но-чревния тракт.
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Белият равнец е източник на аспаригин – аминокисе-
лина, която играе важна роля за функциите на нервната 
система. Друга важен компонент от състава º е салицило-
вата киселина, която има антисептични и бактерицидни 
свойства. Прилагаме го за заздравяването на рани, външ-
но – при кървящи венци, хемороиди, отоци, рани.

Тинктурата с тази билка се използва за масажи – за-
топлящи и обезболяващи – при ревматични пристъпи и 
настинки. Билката ни служи при проблеми с жлъчния ме-
хур, храносмилането, при случаи на грип, треска и прос-
туда.

В градините на почти всеки дом в Оряхово цъфти не-
вен – освен че е красиво цвете, то е и много полезна билка. 
То съдържа вещества като етерично масло, сапонин, каро-
тоноиди и ксантофили и др.

Цветовете на невена използваме като чай, които успо-
кояват нервната система, за усилване дейността на сърце-
то, при ритъмни смущения и хипертонична болест в кли-
мактеричния период. 

Невен

Под формата на тинк-
тура или запарка, невенът е 
изключително ефикасен при 
прилагане на компреси (ком-
пресите не са подходящи за 
отворени рани!). Подпома-
гат зарастването и ускоряват 
възстановяването при язви и 
кожни рани, имат антивъз-
палително и антимикробно 
действие. Ето как да напра-
вим компрес: в зависимост от 
големината на кожния учас-
тък разтваряме 20-40 капки 
тинктура от невен в 20-40 мл 
преварена вода след охлаж-
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Глухарче

дането º. Навлажняваме с разтвора стерилна марля и на-
лагаме компреса върху кожата.

Приготвяме крем от невен за масажи, за рани, получе-
ни след изгаряне, за предпазване от изгаряне при първите 
дни от излагането ни на слънце. Кожата по-бързо се въз-
становява след слънчевите бани, ако се маже след баня. 
Кремът е много подходящ при възпалени вени, правят се 
компреси, с които се преспива, също така се препоръчва и 
при възпалени хемороиди.

Глухарчето ни е добре познато още от детските го-
дини. Цъфти през пролетта и началото на лятото, докато 
има влага. Използва се надземната част или само коре-
ните. Надземната част се бере малко преди цъфтежа или 
по време на цъфтежа (месеците май – август). Суши се на 
сянка. Цялата билка има годност до три години, рязаната 
– година и половина.

Листата се употребяват през пролетта като първа про-
летна салата – нарязани на ситно, стрити със сол, полети 
с лимонов сок и зехтин (или 
оцет и олио). Прясната са-
лата от листа на глухарчета 
се препоръчва при пролетна 
умора и авитаминоза. Листа-
та могат да бъдат задушени, 
както се задушава спанак 
или нарязани на ситно да се 
прибавят накрая към готови 
пролетни чорби. 

Корените с коренище-
то или цялото растение се 
употребяват като средство 
за регулиране дейността на 
стомаха (засилва храносми-
лателния процес и увеличава 
апетита) във вид на отвара. 



95

Препоръчваме глухарчето против запек, за прочиства-
не на кръвта, против хемороиди, против възпаление на 
пикочния мехур и при диабет. Надземната част с корените 
подобрява функциите на черния дроб, действа злъчегонно, 
пикочогонно, противоглистно. Лечебният ефект се дължи 
главно на горчивите вещества, органичните киселини и 
гликозидите. Установено е, че глухарчето усилва действие-
то на подстомашната жлеза – повишава отделянето на ин-
сулин и намалява количеството на холестерина в кръвта.

Млечният сок, който изпуска глухарчето, се препо-
ръчва за мазане при брадавици. При екземи се използва 
смляно цялото растение, смесено с мед и топла млечна су-
роватка.

Тук вирее и жълт кантарион – лекува спортни трав-
ми, кръвоизливи, натъртвания и рак. Предците ни са на-
ричали жълтия кантарион „средство против 99 болести“. А 
на червения му сок са приписвали дори магически свой-
ства. Разтворите и екстрактите от жълт кантарион са носе-
ли наименованията „червено масло“, „младежка кръв“ или 

Жълт кантарион

„кръвен еликсир“. Причина 
за такива гръмки названия 
е не само цветът на маслото, 
но и фармакокинетичните 
качества на растението, мно-
годействено при различни 
болести на сърдечно-съдова-
та система.

Билката се събира по 
време на цъфтежния период. 
Тогава растението съдържа 
най-голямо количество хи-
перицин, на който се дължи 
лечебното му действие.

В тази невероятна билка 
се съдържа висок процент 
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от етерични масла, които се откриват в цветовете, стебла-
та и листата. Жълтият кантарион използваме за лечение 
на спортни травми и наранявания, като кръвоизливи, 
изкълчвания, натъртвания, разтягане на сухожилията и 
навяхвания. Той е с високото си съдържание на дъбилни 
вещества. Едно от тях е хиперфоринът, които повишава 
кръвоснабдяването на сърдечния мускул и го подсилва. 
Има положителен ефект и при стомашно-чревни неразпо-
ложения. Дъбилните вещества действат заедно с противо-
възпалителните аментофлавони в стомаха и червата.

Успокоява нервите, действа при главоболие, мигрена, 
безсъние, лекува рани и изгаряния, понеже притежава ан-
тисептични, но и бактерицидни свойства, което го прави 
подходящо за по-бързо лечение на отворени рани. Жъл-
тият кантарион лекува и вътрешни инфекции. Облекча-
ва менструалните болки. Помага при женски проблеми, 
нощно напикаване, нарушения на съня, при заболявания, 
свързани с климактериума. Раковите заболявания също 
нямат шанс, защото тази билка възпрепятства окислител-
ните процеси.

В зависимост от вида заболяване, жълтият кантарион 
може да се приема вътрешно като чай, прах или тинктура, 
или външно да се нанася под формата на маслен извлек.

Храстите с малките черни плодчета на черния бъз 
са навсякъде. Зреят от края на месец август – до края на 
септември. Този период е идеален за брането на тази бил-
ка. Може да се използва във всички възрасти. Тя е едно 
от най- добрите средства срещу анемии. Прилага се за 
профилактика и в разгара на простудно заболяване, за да 
предизвика изпотяване.

Ако започнете от есента и приемате сироп от бъз цяла 
зима, настинките и вирусните заболявания ще ви подми-
нат. Плодовете са богати на антоцианови съединения, кои-
то неутрализират свободните радикали. Освен това съдър-
жат много пектин и целулоза. Това помага за извличане 
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на тежки метали и радиоак-
тивни изотопи от организма. 
Плодовете са богати на цен-
ни минерали и микроелемен-
ти, които по принцип не дос-
тигат в храната през зимата.

Неслучайно прелетните 
птици преди миграцията се 
зареждат с бъзови плодове.

Цветовете съдържат гли-
козида самбунигрин, ете-
рично масло, калиев нитрат, 
алкалоид, кверцетин, слузно 
вещество, холин, провита-
мин А, витамин С, смоли, та-
нини, органични киселини, 
флавоноидите рунин, хипе-
розид, антоцианов и флаво-
ниоден пигмент, захари и 
други.Черен бъз

Цветовете са дребни, жълтеникаво-бели, силно аро-
матни. Могат да бъдат използвани по различни начини 
– за направата на чай, сиропи, за поръсване на сладки 
или солени ястия (суровите цветове са изключително 
вкусни!), като лечебно средство, но е препоръчително 
да не се подлагат на термична обработка, за да не им се 
унищожат полезните вещества. Може да се прилагат и 
външно – за бани при ревматизъм и подагра, за компреси 
при възпаление на очите, за налагане на лапи при червен 
вятър, изгаряния, измръзвания, за бани при хемороиди, 
кожни възпаления, изпотяване, кървене от носа, пролет-
на умора.

В лозята на Оряхово по поречието на река Дунав вирее 
билката змийска хурка. Позната е още като зайчи ла-
пад, змийска пченка, змийско грозде, петнист  змиярник, 
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змийски папур, змиявец, 
попова патка. Растението е 
с  изправено стебло, което в 
основата си е задебелено и 
формира заоблена грудка. 
Листата на билката са из-
дължени, стреловидни, има-
щи петънца. Цветовете са 
мъжки и женски, наредени 
в няколко реда, образуващи 
съцветие тип кочан. То за-
вършва с жълтеникав или 
лилавеещ придатък. Плодът 
на растението е като водни-
ста ягода, обагрена в черве-
никаво или оранжево, цъф-
ти през пролетните месеци и 
се нуждае от влага и сянка.

Змийската хурка е източ- Змийска хурка

ник на етерично масло, алкалоиди, флавоноиди, скорбя-
ла, сапонони, кумарини и други вещества. За лечение със 
змийска хурка се използва част от растението и това са 
неговите корени (грудки). В тях концентрацията на отров-
ни и съответно на полезни вещества е най-богата. За да се 
извлекат в максимални количества ползите от тях е необ-
ходими те да бъдат в свежо състояние.

Парченца от свежа сурова грудка с големина колкото 
царевично зърно, се увиват в тесто и се вземат 2 пъти днев-
но. Това се прилага при хемороиди и неврози.

Змийската хурка помага при загуба на гласа, възпа-
лено гърло, при бронхити, фарингити, гастрити, язва на 
стомаха и дванадесетопръстника, чернодробни заболя-
вания, хемороиди, пясък в бъбреците. Намира приложе-
ние и при състояния на подагра и ревматизъм, както и 
псориазис, топи миома и кисти на яйчниците, на всички 
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видове рак, При шипове дава ефект, приложена външно 
– използва се спиртният извлек за мазане.

Билката е силно отровна, поради което приемът º 
трябва да се контролира от лекар или специалист, занима-
ващ се с билколечение.

Местните хора гадаели по цвета на змийската хурка 
каква ще бъде реколтата през годината (за царевицата, 
житото и виното). 

И накрая една важна подробност за правилно лече-
ние: жената винаги трябва да се лекува с мъжкото рас-
тение, а мъжете – с женското. Старите билкари казват, 
че билките са най-силни, когато сам си ги набереш. Те 
не действат веднага както хапчетата. Терапията с билки 
изисква време.

Трябва да сме търпеливи, за да има резултат.

Информация и опит с билката орех – Боряна Маринова, с бял 
равнец - Диляна Христова, с невен – Пенка Минкова, жълт кантарион 
– Пенка Минкова, глухарче – Снежа Тодорова,бъз – Рени Маринова, 
змийска хурка – Цветанка Михайлова. 
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Светлина Берова
Краеведско дружество „Сребрения“ – Бяла Слатина

 

Лечебните растения –
природно богатство, лек и поминък

Няма съмнение, че най-скъпото за човека е здравето, 
което в голяма степен зависи от начина на живот и връз-
ките му с околната среда. Днес, според данни на Светов-
ната здравна организация, над 80% от хората се лекуват 
с медикаменти с природен произход в рамките на систе-
мата за първична медицинска помощ. Факт, който дава 
огромно поле за изява на фармацевтичните компании да 
използват лечебни растения за синтезирането на добавки 
към храната и лекарства в различни области на медици-
ната.  Българската флора съдържа над 4100 вида висши 
растения, от които около 750 са лечебни. От тях, около 250 
се използват интензивно в официалната и народна меди-
цина. За всяка болка си имаме билка! Българската лечеб-
на флора е не само най-богатата в Европа, но и най-добре 
проучената. Богатите архиви и хербарии на специализи-
раните институти на Българската академия на науките са 
ценни за науката и достъпни за всички. България е осно-
вен доставчик на билки за целия свят. С територия десетки 
пъти по-малка от тази на Индия и Китай, пропорционално 
на площта си, страната ни ги изпреварва по количества 
износ на билки.

България е единствената страна в Европейския съюз, 
която има специален Закон за лечебните растения, защото 
единствено ние събираме билки от дивата природа и то в 
огромни количества. На първо място сме в Европа и на 
едно от първите в света по износ на суровини от лечеб-
ни растения. Хиляди семейства, в райони, богати на ле-
чебни растения, но без сигурно препитание, разчитат на 
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 приходите от събиране и изкупуване на билки. Ползвани-
те в най-големи количества – с тонове, диворастящи билки 
са: цветове от липа и глог; плодове от шипка, трънка и 
къпина; листа от коприва, глог, и къпина; стрък от бабини 
зъби и глухарче; корени от коприва и гръмотрън, стрък 
пелин и мн. др.

Станислав Беров от гр. Бяла Слатина повече от 20 
години дава препитание на много семейства от Североза-
падна България. Основната дейност на неговата фирма 
е изкупуване, заготовка на диворастящи и култивирани 
билки, гъби и охлюви. Складовите бази на фирмата се на-
мират в края на гр. Бяла Слатина, близо до стадиона, раз-
положени удобно за всички потенциални доставчици. Там 
се извършва приемането, част от сушенето и заготовката. 
В годините неговата фирма е снабдявала с билки най-го-
лемите износители на България, доставяла е билки за ле-
карствата на д-р Милко Тошков и билколечителят Никола 
Алексиев от гр. Плевен. 

Събирането на билки започва още през февруари, 
когато развитието на растенията е в застой. Започва се с 
това, което е скрито и защитено в земята: корени коприва, 
корени черен оман и др., както и листа бръшлян. Със за-
топлянето на времето започва движение на сокове в дърве-
тата и набъбване на пъпките. През месеците март и април 
се събират кори на бяла върба. Цветовете от глог с листа, 
бъз и липа се събират през пролетта и началото на лятото, 
същевременно и стръкове от равнец, мащерка и жълт кан-
тарион. Цяло лято се събират листа от липа, орех и черни-
ца, както и стръкове от бял пелин. Следва събирането на 
плодове от шипка, глог и див кестен.

В българския празничен календар има специален 
праз ник на билките – Еньовден. Смята се, че на Еньовден 
билките имат най-голяма лечебна сила, особено при из-
грев слънце. От доста време на този ден Станислав Беров 
събира своите доставчици, работници и всички, които са 
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свързани по някакъв начин с тази дейност, като приготвя 
богата трапеза с музика и веселба. 

Търсенето на билки става все по-голямо, защото хо-
рата разбират, че традиционната медицина предпочита 
да реже болния орган, а алтернативното лечение премах-
ва страданието с билкови отвари. Почти всички растения 
са лечебни билки, но трябва да се знае тяхното предназ-
начение, за да се започне билколечението. В различните 
случаи се използват отделни части от лечебното растение 
или цялото растение – като се започне от корените на 
някои растения, стеблото, листата, цветовете, плодовете 
и кората.
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Петя Русинова
Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – Селановци

За болките, билките и още нещо
в Селановци

Темата за традиционната медицина и лечебната сила 
на природата е толкова многообразна и многолика, кол-
кото многообразна е самата природата. Това беше и ос-
новната причина в хода на подготовката на настоящата 
разработка, обектът на изследване да се конкретизира в 
географски аспект само за село Селановци. 

Опитали сме се с учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, 
работещи в ателието „Празникът и хлябът от раклата на 
баба“, както и други, проявили интерес по темата, да събе-
рем писмени и устни сведения за част от болестите по хора 
и животни и тяхното традиционно лечение. В разработка-
та са намерили място повтарящи се „медицински случаи” 
и такива, които впечатляват със своята колоритност. На-
писаното няма за цел да предложи подробни рецепти за 
лечение, това не е рецептурник и може да бъде допълвано 
с нови сведения. 

По темата вече е писано в книгата „Бележки по ис-
торията на Селановци“ с автор Емил Димитров Цветков. 
В нея, от стр. 265 до стр. 271, в частта „Здравеопазване“ е 
отделено неголяма място за методите на традиционната 
медицина. Значително по-подробно са описани частните 
и държавните медицински практики през периода 1879 
до годината на издаване на книгата – 2013. Разгледани са 
повтарящи се заболявания, свързани с начина на живот – 
хранене, хигиена и други. Отделено е място както на „на-
родните“ лечители, така и на професионалистите – хуман-
ни и ветеринарни лекари. 
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За да има настоящата разработка систематизиран вид 
и да не се нуждае от „гледачка“ бъдещият º успех, решихме 
да разделим събраното на две големи групи: за човека и за 
животните. И в това няма нищо странно. От създаването 
на селото до днес селановчанинът гледа на домашните жи-
вотни като на членове от семейството си. В изследването 
на отношението „болка – билка“ за човека, оформихме две 
направления: за тялото и за душата. Сигурно, ако по тема-
та „за тялото“ не бяхме се потрудили достатъчно в търсе-
нето на сведения, тази част от нашето описание щеше да 
има следното кратко съдържание: При открити рани села-
новчанинът знае, че „трябва да го попикае“, а при всякак-
ви други „варекания“ (разбирай жалби) трябва да го нама-
же с ракия, по възможност „п,рвак“. Ако тези универсални 
лечебни средства са неуспешни, „да си дири дофтор”.

Голям интерес предизвикаха няколко непрактикувани 
вече лечения:

– „Чукане за (на?) далак“: Болният отива при „спе-
циалиста“, когато има оплаквания, че му е „тъжно под г,р-
дите“ – чувства тежест в областта на далака. Лечителката, 
най-често е жена, която се занимава и с друг вид лечение 
като баене и леене на куршум. Тя сяда до вратата в стаята, 
а болният ляга през прага, като се стреми гърбът му да е 
върху самия праг, а главата – в скута на лечителката. Тя 
поставя огрибката (уред за почистване на нощвите или ко-
панята при месене на хляб) върху слънчевия сплит и започ-
ва ритмично да чука върху нея с ръжена. Това продължава 
10-15 минути. Лечението е успешно при няколкодневно по-
сещение, но никога в сряда и петък. И се очаква, че на бо-
лния вече няма да му е „тъжно“! Ефектът вероятно е пости-
ган в резултат на своеобразна акупунктура върху една от 
най-чувствителните точки в човешкото тяло.

– „Търкане на пъп“ – практикувало се е при същи-
те лечителки, при коремно или стомашно неразположе-
ние. Лечителката е натискала с основата на дланта си и 



105

е  извършвала въртеливи движения в областта над пъпа. 
Няма сведения, че е изричала определени думи. Препо-
ръчвала е след манипулацията болният да носи стегната 
превръзка през корема под пъпа. 

Недоизяснени, но много впечатляващи се оказаха 
следните две рецепти за лечения на хора и животни:

– при болни уши – да се капва зехтин, в който са на-
киснати малки мишлета (!)

– при рани на животни – да се стопи (изгори) гьон от 
обувки и да се смеси с мас.

В обобщаването на проучванията на различни източ-
ници, значителна част от методите и рецептите се пов-
тарят. Всички, работили по темата, сочат, че лечението 
е извършвано от баячки и гледачки. Често това са били 
бабите, които са „бабували“ за израждане на бебетата. Ба-
енето за страх и против уроки заслужава подробна описа-
ние: при баене против страх баячката поставя уплашения 
с гръб към вратата. Взема черна забрадка, на която връз-
ва в двата края и средата червена прежда. Измерва пред 
очите на пациента забрадката на „лакти, педи и пръсти“ 
и констатира дължината в началото на лечението. Сгъ-
ва забрадката на осмица (форма, която напомня знака за 
безкрайност в математиката) и с нея извършва въртеливи 
движения над цялото тяло на болния, с акцент над глава-
та, изричайки тихо и неразбираемо тайнствени думи. Това 
се повтаря три пъти, като след всяко движение забрадка-
та се измерва, за да се докаже на болния, че страхът му 
преминава и забрадката се скъсява. „Заплащането“ става 
като посетителят хвърли определена от него сума пари в 
монети на пода. Интересното е, че „занаятът“ на баенето 
трябва да се предаде на момиче, преди да е станало жена. 
Желателно е това да е близка роднина.

Баенето против уроки се извършва с масажиране 
над веждите и слепоочието, като баячката периодично 
наплюнчва пръстите си. Изговаря магически думи,  които 
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най-често започват по-силно с „Урочице–брочице…“ и за-
вършват неразбираемо за обекта на лечение. И в двата 
случая на баене баячката се прозява активно през цяло-
то време на манипулацията. В изследванията се сочат и 
по-масови практики за борба с уроките, като гасене на въ-
гленче и клечка във вода, след което болният се маже с во-
дата и пие от нея или миене на лицето с вода, която и пре-
минала през брава и метлата. Желателно е урочасаният 
да не заспива преди да са му премахнати уроките, защото 
това може трайно да се отрази на психиката му. 

Леенето на куршум против страх се среща често в из-
следванията, но в тази разработка няма да бъде описвано 
подробно.

В изброяваните по-долу обобщения, след рецептата в 
скоби е отбелязано колко от получените общо 25 мате-
риала, носят едни и същи сведения. Във всяка от пред-
ставените разработки са отбелязани запарки от различни 
билки.

ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА
Болно гърло (кашлица): 
– „пукане“ на сливиците с пръст, потопен в сол още в 

момента на раждане на бебето от „бабата“, водила ражда-
нето (7); 

– отвари (запарки), чай от „бабина душица“ (мащерка), 
дюля, липов цвят, индреше, цвят от бъз и др. (22)

– компрес с ракия на гърлото или гърдите (18)
– разтриване на гърдите с мас или газ (8)
– „кишене“ потапяне на краката в солена гореща вода 

(12)
– пиене на горещо вино с люти чушлета (2)
– поставяне на вендузи (4)
Натъртено:
– увиване с прясно одрана кожа от овца за три седми-

ци (4)
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– налагане със счукан червен лук (кромид) със сол или 
с намачкан зелев лист (2)

Навехване на крак 
– увиване с непрана („сереива“) вълна (2)
Главоболие 
– силно притискане през челото с превръзка (2)
Висока температура 
– увиване на краката, ръцете и тялото с кърпи, напое-

ни с оцет (17)
– пиене на отвара от кори на пъпеш (2)
Обработка на открити рани:
– обливане със собствена урина, с отвара от живовлек 

или смрадлика (12)
– намазване със сок от зарасличе (2)
Хрема 
– счукани и пресяти печени жълъди от дъб (гурун) се 

смъркат през двете ноздри (3)
– на лопата се поставят живи въглени. Върху тях се 

поръсва царевично брашно или захар и болният вдишва 
дима (5)

– в болната ноздра се поставя топче захаросан мед (6)
Очи (сълзене, залепване) 
– сок от лоза, събиран след рязането и когато лозата 

„плаче“;
Болки в корема 
– отвара от мента (3)
Зъбобол 
– жабурене с отвара от лайка (8)
Болки в бъбреците 
– отвара от царевична свила (3)

ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТНИ
Верен на своята практичност, старият селановчанин 

е приемал без коментар правилото, че ако не вижда по-
ложителен изход от бъдещото лечение, животното трябва 
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да се заколи и изяде. Когато е търсел помощ при съседа, 
обикновено е получавал съвета „Коли и яж!“

При традиционното лечение на животни се повтарят 
някои от следните рецепти:

Метил по овцете – съцветията на блатната трева блюч 
се заливат с олио, сол и оцет. След две седмици лекарството 
е готово за употреба. Една ракиена чашка от извлека се раз-
тваря в 250 мл. вода и с нея се налива животното.

Подуване на преживно животно – наливане със 
следните смеси:

– при преяждане с бързо разлагащи се растения (лю-
церна, полски мак (була), млечка, детелина и др.) – в 250 
мл. бутилка се сипва 1 чаена чашка с ракия, по 1 кафена 
лъжица сол, оцет и се допълва с вода;

– при преяждане със зърно – 1 чаена чашка мляко, по 
1 супена лъжица сода за хляб, лимонтузу (оцет) и се допъл-
ва до 250 мл. вода.

Открити рани, покрити с червеи – сваряват се на 
4-5 зелени плода от влъчка (вълча) ябълка до получаване 
на кафяв разтвор, който е отровен. С него се пръска ра-
ната. Червеите умират и раната се обработва с отвара от 
смрадлика.

– Раната се намазва с мас, за да нямат достъп мухите.
Куцане при животните – копитата се накисват в си-

лен разтвор на син камък. При събиране на сведенията, 
възрастни хора сочат, че в миналото гнилецът по копитата 
е било непознато заболяване. Появява се след внасянето 
на определена порода овце от Израел. Започва лечение и 
с катран.

Мастит – вимето на животното се маже с жълтопръс-
тица, разтворена с оцет.

Шуга при свинете (и хората!) – мас, смесена със сяра 
на прах.

Кокошинци по кокошките – мас, смесена с нарязан 
пелин и сяра. Вечер в курника се носят стеблата на бъзак, 
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по който през нощта се полепват кокошинците и сутринта 
се изгарят в огъня.

Изследването може да има значително по-разширен и 
до известна степен завършен вид, ако всяко от заболявани-
ята се проучва подробно и рецептите се записват детайл-
но като начин на подготовка, дозировка, прием, обредна 
практика и цялостно влияние върху човешкия организъм, 
което може да бъде обект на бъдеща разработка.

В края на настоящата изказвам благодарност на всич-
ки ученици, проявили активност в търсене на сведения, на 
техните семейства и специално на компетентните истори-
чески източници Мара Цекова – на 85 години, Александър 
Алеков – на 73 години и Доца Калугерска – на 82 години. 
Последната и до днес практикува различни практики на 
баене, врачуване и леене на куршум.
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Мария Божковска
Народно читалище „Фар1930“ – Паволче

Лечебни практики от село Паволче

Пренасяме се във времето на нашите баби – в края на 
XIX и началото на XX век, когато няма телевизия и ин-
тернет, няма реклама на лекарства, нито квалифицира-
ни лекари и НЗОК, но има чиста околна среда. На почит 
са народните лечители – бабите акушерки, правилците и 
билкарите. 

При срещите ми за събиране информация на терен от 
възрастни жители на село Паволче съм записала интерес-
ни лечебни практики. 

Дениза Иванова Ценова ми разказва за дете, кое-
то не е проговорило, че на Гергьовден се отива при агън-
цата в кошарата, взема се звънче от тях, измива се, налива 
се вода в него и се дава на детето да пие с думите: „Както 
ти звъни звънчето, така да ти звъни гласчето“. 

Дългогодишната баячка Ангелина Вълкова (баба 
Гица) казва, че баене от уплаха се прави във вторник и 
четвъртък. Мери се с лакътя върху черна „шамлия“ – два 
лакътя и се отбелязва мястото като се връзва с червен ко-
нец (памучен или вълнен). Слагат се няколко щипки сол и 
се увива шамлията на кръг. 3 пъти се плюе в дупката, бае 
се баенка на детето или родителите. Прекарва се „шамли-
ята“ от главата до краката и обратно с думите „Да е живо и 
здраво“. След това отново се премерва с лакътя шамлията, 
за да се види дали е „избегал страха“, ако не е – се пука 
куршум. Червеният конец го връзва на ръчичката на дете-
то (възрастния) и се носи 3 дни. 

За леенето на куршум се напълва паницата с вода, 
чука се по паницата, детето пие от 3 места, разтопява се 
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куршумът и го изсипва в паницата. Взима се от водата и 
му се измива челото, останалата се дава, за да му наръсят 
леглото, при бебета се капва в коритото. Със светена вода 
не се пука куршум! Куршумът се поставя под възглавни-
цата. След 3-я ден, ако му е минало, куршумът се изхвърля 
на кръстопът или в течаща вода, ако не е – пак отива да му 
„пука“. Ако има страх – в паницата с водата от метала се 
получават острици, глава на човек или животно.

Прави се и баене на животно, като му донесат капис-
трата. Водата от баенето се пръска върху главата му. Ако 
животните „оберат млекото“ пак им се бае.

Бае се и с дървени въглени. Вземат се 3 „огънчета” от 
огнището, прекръства се на кръст върху паницата – едно 
по едно и се бае. Водата се дава на детето да я пие. 

Ценка Танова Пешова ми сподели, че за забреме-
няване се вари билката орлови нокти. „Запойват жената 
през прага“ – друга жена º дава на невестата да пие от от-
варата, останалата се хвърля на дръвче, което ражда. Пие 
се сутрин и вечер по 1 ч. чаша преди ядене. 

При болки в краката се маже болното място с мед, сла-
га се зелен лист с тютюн, след това вестник и се увива с 
кърпа, после се обува чорапът.

Гена Харалампиева свенливо ми прошепва, че 
когато дойде месечният цикъл за пръв път на девой-
ката, тя трябва „като си изпира парчето (с четири връзки) 
да заапе една паричка, та да º се отпира. Водата се фърга 
(хвърля) на цвете, та да мерише на убаво“.

При шарка се меси „турта“, мажат я с мед, оставят 
я до болния, та да не се сърди Баба Шарка. Взема се от 3 
къщи вечерно ядене – по малко и от кръчмата от 3 чаши 
пиене се „ливне“ (отлива в чаша). Дават на детето от гозби-
те и да пийне от алкохола, та да се „изрине“ по-бързо. До-
като е болно детето – не се плете, не се преде и не се шие.

Майка ми Неделя Танова, снаха в Паволче, ко-
гато настинех ми стриваше 1 хапче аспирин в супена 
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 лъжица и добавяше малко мас. С получената смес ми раз-
триваше стъпалата и след това ми обуваше вълнени чо-
рапи. А при кашлица напръскваше ракия върху вълнено 
парче плат, поставяше го 3 вечери под потничето ми като 
редуваше: 1-ата вечер на гръбчето, 2-ата на гърдите, 3-ата 
пак на гръбчето.

Силно впечатление ми направи Мара Дойчино-
ва как залъгва внучето си, когато се удари: разтри с 
кръгови движения мястото с думите „Бобяло, боляло, по-
сле минало и за друго питало“.

При почистването на библиотеката в училището, след 
закриването му през 2018 година, попаднах на интересен 
тефтер с неизвестен автор и притежател, изписан ръко-
писно с рецепти за готвене и 4 за лечения.
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Тези лечебни практики се използват и до днес. По-
лезен ни е опитът и мъдростта на възрастните хора – те 
остават в родовата памет и се предават от поколение на 
поколение.
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Пенка Павлова
Народно читалище „Фар1930“ – Паволче

Бабините лекове. Дванайсет стари
рецепти от Паволче

Бабите от Паволче приготвят и до днес отвари и мехле-
ми за различните болежки от богатия на билки Врачански 
балкан. Ето и няколко рецепти за приготвянето им.

При кашлица – приготвя се сироп от един литър вода, 
в който се счукват три-четири цели ореха, нарязва се една 
дюля, поставят се три-четири бонбони лукчета и два-три 
броя индрише. Сместа се вари до оставяне на половина от 
течността, след като изстине се прецежда и се пие три-че-
тири пъти на ден. (Гена Ангелова Вълчева – 1931 г.) 

Кашлица – взема се непрана вълна, която се налага 
върху гърдите и гърба на детето. Направената превръзка 
престоява през нощта и облекчава кашлицата. Пие се чай 
от липов цвят и мед.

За пневмония – взимат се шест-седем пресни яйца, 
добре измити, заливат се с изцедения сок от един килограм 
лимони. Течността се поставя на тъмно до разтварянето 
на черупките от яйцата. Сместа се разбива и се смесва с 
един килограм мед (по вкус). Пие се по една супена лъ-
жица на гладно три-четири пъти на ден. (Верка Кръстева 
Василева – 1945 г.) 

Болно гърло – прави се компрес с малка кърпа, на-
влажнена с ракия, върху нея се поставя сгънат вестник и 
накрая се завързва с кърпа, която покрива цялото гърло. 
Така направеният компрес престоява цялата нощ. (Каме-
на Димитрова Йончева – 1935 г.)

При синузит – платнена торбичка се пълни с морска 
сол, която се загрява на котлон и се поставя върху  челото 
и синузитите. Внимава се да не се затопли много и да 
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 причини изгаряне на кожата. Процедурите се повтарят до 
облекчаване на болката.

Навяхвания или изкълчвания – болното място се 
обездвижва и се поставя компрес от една глава червен лук, 
която се смачква цяла и поръсва със сол. Така направена-
та превръзка престоява една нощ. На следващия ден ком-
пресът се сменя. Прави се и масаж на ходилото с кочан 
царевица. (Велика Стоянова Георгиева – 1939 г.)

Възпалено ухо – в ухото се капват няколко капки 
сок от растението конски зъб, няколко пъти на ден или 
преди сън.

Напукани пръсти – използва се овча лой, която се 
изсушава на проветриво място. Засегнатата част се налага 
с лойта, прави се компрес, който престоява една нощ. (Ни-
кола Георгиев Йончев – 1932 г.)

При настинка – петите и стъпалата се разтриват със 
свинска мас и се обуват вълнени чорапи. 

Изгаряния – в тенджера се разтопява половин буркан 
мас с една шепа цвят от невен, и се вари 5 минути. След 
като изстине се прецежда. С този мехлем се маже наране-
ната част. 

Хрема – леко се счуква скилидка чесън и се поставя 
в лявата ноздра и дясното уше. След десет минути проце-
дурата се повтаря като се сменят местата – дясна ноздра и 
ляво уше. Тази процедура се прави при първите симптоми 
на хремата.

Хрема – правят се тампони с памук и ракия и се по-
ставят в двете ноздри. 
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Виолета Кръстева
Народно читалище „Развитие 1892“ – Бяла Слатина

Баенето – позабравеното лечение
на душата и тялото

Докъм края на второто десетилетие на ХХ в. народът 
разчита при заболяване най-вече на своята природна ме-
дицина. До лекар и болница се прибягва само в крайни 
случаи, след неблагоприятните резултати от домашно 
ле куване. С течение на времето това се променя – с по-
мощта на законодателни мерки традицията се изоставя 
повсеместно. Заклеймена, народната медицина се опреде-
ля като „бабини деветини“, макар с нейните методи да се 
церят, според някои проучвания, стотици болести, като в 
този списък влизат и симптоми като температура, кашли-
ца, главоболие, повръщане и др.

Народните представи за болестите и лечението се 
опират на вярването, че за всяка болест има билки, кои-
то могат да я лекуват (77 билки и половина). Приемат се 
най-често вътрешно във вид на чай или запарка. Берат се 
през лятото и се изсушават.

На особена почит са се радвали правачите – намества-
ли са изкълчени стави.

По-тежки болести са се лекували от баячки и врачки.
Елементи на баенето се откриват още в тракийската 

лечебна култура. Пръв по-обзорен преглед върху баянията 
прави учителят Цани Гинчев в сп. „Труд“ от 1889 г. в ста-
тията „Няколко думи за нашите народни баяния“. Михаил 
Арнаудов ги определя като форма на магическо лекуване, 
а Христо Вакарелски – като заклинание към болестта.

Баенето се придобива чрез предаване. Най-често с това 
се занимават жени. Предаването става изключително по 
родова линия – от майка на дъщеря или от баба на внучка. 
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Момичето трябва да е младо, „чисто“, „да не се е пропрало“ 
(да не е влязло в пубертета). 

Текстът на баенето не трябва да се изрича на глас. При 
баене се повтаря поне 3 пъти, за да се изчистят „уроци и 
страци“.

В дипломната си работа „Етнографско изследване на 
с. Търнак, Белослатинско“ от 1946 г. Маргарита В. Костова 
пише за урочасването: „Когато някой има силно главобо-
лие, повръща и постоянно му се спи, казват че той е уро-
часан. Обикновено това се отнася за деца. Тогава болният 
го завеждат при баячка да му бае от уроци“. Пак в това 
изследване е записан и текст на баене срещу уроци:

Бела птица фърчеше,
в криле млеко крепеше,
бело млеко капеше по бели камъне,
камъне се пукаха.
Да се спукат тиа очи зли.
Ако е мъж – мъде да се спука.
Шарена крава шарено теле.
Сама го отелила,
сама го облизала,
сама му уроци баиала.
Отдоле иде чуден човек, 
на рамо носи чудна тояга
и чуден наджак.
Отиде в чудна гора,
насече чудни пръте,
направи чудна ограда.
Вкара чудна крава,
издои чудно млеко,
направи чудно сирене,
закара го на чуден пазар,
продаде го на чудни ора,
кой апне да се люсне.
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Даден е и друг текст:
Пръснете се уроци 
като пена по море,
като бабички от кръщене
като булки от вода, 
като моми от сбор.
Да идете в пусти гори галилейски,
че там има чести трапези,
позлатени паници и червен месал.
Там да идете, там да ядете,
там да пиете.
Иванкино месо не яжте,
Иванкина кръв не пийте,
че ми е Иванка кръстена,
кръстена и миросана,
на Божа майка предадена.
(Повтаря се 9 пъти.)

Друг вид баене Маргарита Костова е отбелязала срещу 
болести. Червен конец се намотава около бяло перо. С пе-
рото се очертава болното място като се изрича следното:

Добрице ле, сестрице,
шъ ти се помола
с лека ръчица,
с блага думица,
с червен конец,
с леко перце,
с кръстат босилек.
Да ми олекнеш,
да ми облагнеш
като пресно млеко,
като агне на зелена трева,
като пиле над майчино крило,
че ми са съ рани разлютили,
че ми са съ люто възбудили.
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Та болът Иванка,
та вика Иванка.
Добрице ле, сестрице,
шъ ти се помола
с лека ръчица,
с блага думица,
с червен конец,
с леко перце,
с кръстат босиле.,
Да се разпръснеш,
да се разидеш.
Като прах по небо,
като пена по море,
като жени от черква,
че тука нема за тебе легло да лежиш.
Добрице ле, сестрице,
шъ ти се помола
с лека ръчица,
с блага думица,
с червен конец,
с леко перце,
с кръстат босилек.
Да си идеш,
да се невидиш
в пусти гори галилейски
дето петел не пее,
дето кокошка не крека,
дето наджак не сече,
дето бухал не буха,
дето нощови не клопат,
дето огрибка не чегърта.
Там да идеш, там да бъдеш.

Баене срещу страх. Когато някой се изплаши от нещо 
– става му лошо пребледнява, тресе го – се смята за болен 
и отива да му баят от страх:
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„Излез страх от кости, из кокале, из стави, че те е 
срешнал Иванчо на пъкя, на кръстопъкя, та ти е кокале 
строшил, крака скъсал и сърце изпил.

Излез страх из кости, из стави, из жили и сички сна-
жица.“

Последното изречение се повтаря три пъти по три, 
всичко девет пъти.

Леенето на куршум също до някаква степен може да 
се отнесе към баенето. При него се ползват почти същити-
те думи, но този път в магическото действие се използват 
и оловото, и водата.

Части от тези текстове откриваме и в книгата „Фолк-
лор и народни обичаи от Ботевград“. Това смятам не е слу-
чайно, защото част от родовете в Търнак са наследници на 
преселници от Ботевград и Правец.

Баенето има и друго медицинско свойство – психоте-
рапията, тъй като премахва на първо място психическото 
неразположение – страхът, който причинява физическото 
заболяване. В миналото се е смятало, че баячката лекува 
не само тялото, но и душата. 

Използвани източници:
Вакарелски, Христо. Етнография на България. –С., Наука и из-

куство, 1974. 797 с.
Етнографски проблеми на духовната култура. –С., БАН, 1989. 

263 с.
Костова, Маргарита В. Етнографско изследване на с. Търнак, Бе-

ло-Слатинско: [Дипломна работа, предст. в Катедрата по Слав. Етно-
графия при СУ], 1946. – 365л.

Фолклор и народни обичаи от Ботевград. 1968. 181с.
http://sanovnik.bg/n4-37758 - [електронен ресурс].
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Галина Бешовишка
Народно читалище „Просвета“ – Малорад

Баене и леене на куршум в Малорад

Лечебните практики и обичаи при баене и леене на 
куршум са познати на местното население от дълбока 
древност. Макар и все по-рядко, още могат да се открият 
възрастни жени в селото, наследили тези умения от своите 
майки и баби. Една от тях е Веца Кулинска от с. Малорад, 
родена на 13 февруари 1954 г. Тя наследила баенето и ле-
енето на куршум от нейната баба още като малка. Баба 
Веца разказва, че дълги години го е практикувала само на 
близките си.
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„Преди десетина години, па и повечко, разказва тя – за-
почнах да бая и лея куршум и на други хора. Един ден при 
мен дойде една жена и ми казва: „Откакто почина баща 
ми не се чуствам добре, не спя добре, нервно ми е.“ Гледам 
я – гледа ме втренчено. „Уплах“ – рекох º аз. Първо º баях 
с червен конец, после º лех куршум три пъти. Сега тази 
жена се чувства добре, обажда ми се често и все ми казва: 
„Да си ми жива и здрава, да помагаш на много хора!“ 

Сега се сещам – казва баба Веца – преди няколко дни 
ми доведоха едно малко момченце, има-нема 4-5 годин-
ки. Рипало на сън и плачело, когато изсипах оловото във 
водата и след това извадих куршума, се беше образувало 
куче, баях му и сега е добре детето. 

В село Малорад съм помогнала на много хора, идват 
много и от околните села. Помагам както мога и нищо не 
искам, ма хората ми оставят, кой каквото обича. Имам две 
внучки. Едната усвои умението да лекува (да бае) и да лее 
куршум още от малка. Сега е детска учителка. Надявам се 
след време да започне да помага на хората.“

Баба Веца казва, че думите при леенето на куршум 
и баенето, са наричане. Трябва да се изричат на ум или 
шепнешком, защото ако се изрекат на глас, силата ще из-
чезне. Леенето на куршум се извършва, като се разтапя 
олово на жар или силен огън, след това разтопеното  олово 
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се  изсипва в канче с вода, налята от три извора. Това се 
прави три пъти на различни части от тялото (коленете, 
сърцето и главата). А намирането на корена на уплахата 
се разпознава на това място, на което оловото се пръска 
най-силно. С оловото се спи три нощи и след това се из-
хвърля в течаща вода. Водата, дето се лее куршумът в нея, 
се дава на хората да пият или да си намокрят коленете, 
сърцето и главата. 

„Също така, бая против уроки с червен конец“ – леко 
се усмихва баба Веца и продължава да ни разказва. – Взи-
мам червен конец, измервам го от лакътя до пръстите на 
ръката три пъти. След това го навивам на пръстите си „на 
гушка“ и докато го навивам, си наричам, да си отиде зло-
то. Навитият конец се слага под възглавницата и така се 
спи три нощи, после се изхвърля в течаща вода.

Такава си е баба Веца – сладкодумна и чувствителна. 
Някой трябва да върши добро за хората и да знае да гледа 
в душите им.

До ден днешен се разказват истински случки за изце-
ление чрез баене и леене на куршум.
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Гергана Конова
Средно училище „Христо Ботев“ – Враца

Пчелите – традиционният
и модерният лечител

Разработката (с ръководител историка Филипка Ца-
нова) проследява накратко историята на пчеларството, 
дей ността на пчеларските дружества във Врачанско през 
30-те години на XX век и приложението на пчелните про-
дукти в народната медицина.

1. Кратка историческа справка за пчеларството в 
българските земи и Врачанско

Пчеларството е един от най-древните занаяти. Той 
се появава, когато човечеството преминава към уседнал 
начин на живот, с възникването на земеделието. Според 
историците, за българските земи, покрити с медодайна 
растителност, гори и с много реки, това се случва още 
през VII хил. пр. Хр. Известно е, че традиции и опит в до-
биването на пчелни продукти са имали траките, славяни-
те и древните българи. Историческите извори – домашни 
и чужди, дават основание да се приеме, че пчеларството 
продължава да заема важно място в стопанската дейност 
на Средновековна България, в това число и на Врачанско. 
В оживената търговия с Генуа, Венеция, Дубровник и Ви-
зантия, между стоките, които се изнасяли, имало големи 
количества мед и восък. В генуезки сметководни книги 
от XIII в. българският мед, който се отличавал със свое-
то качество е наречен „цера Загоре“. Пчеларството е част 
от поминъка на българското население и в годините на 
османското владичество. Турските данъчни регистри от-
белязват броя на пчелините в населените места и данъ-
ка, който се заплаща върху тях. В един такъв регистър от 
1725 г. са записани селата Вировско и Горна Бешовица от 
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 Врачанската кааза с кошерите, които трябва да платят 
като десятък. Търговската дейност на заможната врачан-
ска фамилия Хаджитошеви пряко спомагала за развитие-
то на пчеларството през Възраждането. След артикулите 
в търговско-събирателната дейност на х. Тошо Ценов и 
неговите синове присъстват пчелният мед и восък. През 
1812 г. Димитраки Хаджитошев закупил от Врачанските 
села 8000 оки мед, факт, който е показателен за развитие-
то на пчеларството в нашия край.1

След Освобождението развитието на пчеларството по-
лучава мощен стимул. Държавата чрез закони и различи 
политики създава необходимите условия за това. Появят 
се пчеларски дружества. През 1889 г. е създадена първа-
та пчеларска кооперативна  централа  „Нектаръ“,  излиза 
и първият специализиран вестник „Пчела“, превежда се 
специализирана литература. След 1944 г. настъпват про-
мени, които засягат всички отрасли на стопанството.

Данни за състоянието на пчеларството днес се откри-
ват в ежегодните статистики, които Министерството на 
земеделието, горите и храните публикува на сайта си. 
Въз основа на тях, може да се констатира, че област Вра-
ца заема едно добро място в развитието на този орасъл 
на селското стопанство. Това, което цифрите не могат да 
разкрият, са проблемите, пред които са изправени пчела-
рите. Според Иван Палушев, председател на пчеларско 
дружество „Липа“ във Враца, те са свързани с нелоялна-
та конкуренция, вноса на евтин мед от Украйна, липсата 
на държавна политика за подпомагане на пчеларите и не 
на последно място използването на пестициди в селското 
стопанство, което води до масово отравяне на пчелите. 
Последното поставя сериозен екологичен проблем, защо-
то растенията се нуждаят от пчелите, за да бъдат опраше-
ни и ако това не се случва, просто няма да има с какво да 
се храним. Според една мисъл на Айнщайн „Ако изчезнат 

1 История на град Враца, изд. на ОФ, 1976 г.



127

Пчелинът на Г. Кръстев във Веслец, 1910 г.

пчелите от земята, на човечеството му остава да живее не 
повече от 4 години“.

2. Пчеларските дружества във Врачанско 30-те–
40-те години на ХХ век, според архивните документи.

Състоянето на пчеларството във Врачанския край 
през 30-те и началото на 40-те години на XX век може да 
бъде възстановено от архивните материали на две пчелар-
ски дружества – „Медъ“ и „Акация“, които се съхраняват в 
Държавен архив – Враца. Надлежнно водените протокол-
ни и квитанционни книги, както и запазената кореспон-
денция дават информация за числеността на дружествата 
и тяхната дейност, за броя на кошерите и проблемите, кои-
то пчеларите са имали.

Дружество „Медъ“ с. Бързина, Оряховска околия е уч-
редено на 22 февруари 1933 г. от 19 човека на възраст 
между 20 и 53 години. Дружество „Акация“ с. Алтимир е 
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 основано на 25 февруари 1934 г. от 17 ентусиасти и е ут-
върдено с писмо на Министъра на вътрешните работи и 
народното здраве.

Ораганизацията и дейността на дружествата е регла-
ментирана от устав, приет на учредителните им събрания. 
Като цел те си поставят разпространение и модернизира-
не на пчеларството в населеното място. В организационно 
отношение дружествата имат председател, Управителен 
съвет и секретар-касиер. Според запазените протоколни 
книги на двете дружества, в началото на всяка година се 
свикват редовни събрания, на които се отчитат дейността 
през предходната година, приходите и направените раз-
ходи, приема се бюджет за новата година. Прави впечат-
ление, че основният приход на дружествата е от членски 
внос, който членове им са задължени да плащат, съвсем 
малка част идват от „случайни постъпления“. В графа 
„Разходи“ най- често са 
планирани средства за за-
купуване на канцеларски 
материали, специализира-
на литература за библио-
теката и пчеларски инвен-
тар. Дружество „Медъ“ е 
отделяло средства за под-
дръжка на общ пчелин и 
центрофужене на меда. Из-
разходването на средства-
та и тяхната правомерност 
са проверявани ежегодно 
от контролни комисии, а 
резултатите от проверката 
надлежно са описани в ре-
визионни актове.

Социалният състав на 
членовете на двете пчелар-
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ски дружества е разнообразен, сред тях има свещеници, 
учители, занаятчии и хора с други професии. Според за-
пазените документи през 1937–1940 г. броят на членовете 
се променя, но се запазва тенденцията към увеличаване. 
Увеличава се и броят на кошерите. 

Интересно е да се отбележи и държавната политика 
през 30-те години и 40- те години на ХХ век по отношение 
на пчеларството. В много протоколи, писма и разписки на 
дружествата „Медъ“ и „Акация“ се споменава за органи-
зирано закупуване на безакцизна захар, чието транспор-
тиране е с намалени такси. Тя се отпускала само на ор-
ганизирани в дружества пчелари, които поради различни 
причини, най-вече климатични, не са добивали мед през 
предходната година.

Освен организационна дейност, пчеларските друже-
ства провеждат образователна и просветна дейност. Тя е 
насочена, както към пчеларите – с цел да се повишат тех-
ните практични знания, така и към широката обществе-
ност, за да се популяризират пчелните продукти, техните 
здравословни и целебни качества. С писмо от януари 1936 
г., запазено в архива на „Акация“, Оряховското агроном-
ство приканва председателите на пчеларските дружества 
да организират агитационна пчеларска седмица. По тра-
диция тя се провеждала в дните около 10 февруари, когато 
християнската църква чества св. Харалампий, празник на 
пчеларите. Препоръчва се да се проведе широка агитация, 
да се организират „забавления“, децата да разучат пиеса и 
стихотворения и така „да се насърчи пчеларството и кон-
сумацията на меда, като много полезна и лечебна храна“. 
В друго писмо от 28 февруари 1936 г., отново от архива 
на дружество „Акация“, се съобщава за организиране на 
областна конференция във Враца. Представени са глав-
ните теми, които ще бъдат дискутирани, както и целите 
на самото събиране: сплотяване на все още  разпокъсаните 
 пчеларски организации и възможност за взаимопомощ и 
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научаване на полезни техни-
ки и информация, свързани 
със занаята. За да се насърчи 
присъствието на повече хора, 
са осигурени спални помеще-
ния за всички, а пътуването 
по БДЖ е с намалени цени. 

Прочита на архивните 
единици на двете дружества 
очертава още една тенден-
ция в развитието на пчелар-
ството, а именно неговата 
модернизация. Отбелязва се 
стремеж към замяна на ста-
рите, примитивни кошери, 
наричани тръвни с новите и 
по-модерни „Дадан – Блат“. Стари кошери – „тръвни“

Първите са най-близки до естествените жилища на пче-
лите, но вторите дават възможност за намеса в живота на 
пчелното семейство и съответно повишаване на добивите 
на мед. Увеличава се, макар и не драстично броят на пче-
ларския инвентар – центрофуги, пушилки и др.

Дори и да не са пълни архивните материали, дават 
сравнително подробна информация за дейността на дру-
жествата „Медъ“ и „Акация“, както и за резултатите от нея. 
Разбира се отбелязани са и затрудненията. В годишния от-
чет за 1940 г. на дружество „Акация“ е отбелязано, че то 
има нужда от оземляване за обзавеждане на общ пчелин и 
залесяването му с акация. Подобна идея е имало и друже-
ството в с. Бързина. Още през 1936 г. то взема решение да 
се обърне към Рогозенския общински съвет, за да отпусне 
100 дка общински земи за общ пчелин и към Оряховско-
то агрономство и земеделското училище в Хайредин, за да 
посочат подходящото землище. Две години по-късно дру-
жеството отново взема решение да се обзаведе общ пчелин 
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и дори предлага селото да бъде обявено за пчеларско. От 
документите не става ясно дали тази идея е реализирана, 
но все пак това би било значимо събитие, за което несъм-
нено щеше да има запазен архивен документ.

Няма информация за съдбата на двете дружества и 
след 1944 г. Вероятно те също са засегнати от промените, 
които новата власт налага. 

3. Пчелните продукти и тяхното използване в 
традиционната медицина

Лечебните и хранителни свойства на пчелните про-
дукти: мед, пчелен прашещ, пчелно млечице, прополис, 
пчелен восък, пчелна отрова са познати от дълбока древ-
ност и намират широко приложение, както в народната, 
така и в съвременната медицина. 

Медът е най-широко разпространения и използван 
пчелен продукт. Той е пълен с витамини, минерали и 
ензими и действа като естествен стимулант на имунна-
та система, помага по-лесно да се справим с настинките 
и грипа. Медотерапията се използва в борбата с болести 
на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателна-
та, опорно-двигателната, отделителната и дори половата 
система. Всеки отделен вид има своите специфични ле-
чебни свойства: медът от лавандула помага при кашлица 
и болно гърло, този от мащерка усилва храносмилането, 
липовият облекчава стомашните болки, предотвратява 
пристъпите на мигрена, особено полезен е при простудни 
заболявания, както и при туберколоза, бронхиална астма, 
нервна възбуда и катари на дихателните пътища. Елхо-
вият мед има благоприятно действие върху дихателната 
система, този от акация действа успокояващо, медът от 
див кестен повишава кръвното налягане, а този от пи-
томен има силно изразено противобактериални свойства 
и помага при болести на простата и сърдечно-съдовата 
система. Ментоловият мед има болкоуспокояващо, тони-
зиращо и кръвоспиращо действие, слънчогледовият дава 
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добър ефект при бронхити и стомашни заболявания, този 
от детелина се използва при генекологични заболявания, 
хемороиди и астения, а този от елда съдържа много желя-
зо – полезен е при анемия и загуба на кръв.

За лечение на язва може да се използва следната из-
питана и с доказан ефект рецепта, споделена от моя род-
нина. 25 зелени орехчета се заливат с 1 кг. ракия, затва-
рят се в тъмен съд и се оставят да престоят 40 дни. След 
това се добавя 1 кг. мед, изчаква се 2-3 дни, за да се раз-
топи меда. Приема се по 1 супена лъжица всяка сутрин 
на гладно. 

Във вестник „Пчеларска обнова“ от 1934 г., част от ар-
хива на врачанските пчеларски дружества, е публикува-
на кратка бележка за свойсвата на меда при лечение на 
запек. Препоръчва се при подобен проблем всяка сутрин 
на гладно да се взема по 1 супена лъжица мед, разтворен 
в хладка вода. При хроничен запек ефективно действие 
има смес от мед и счукани на дребно бадеми, която се 
приема 1-2 пъти на ден по 1 супена лъжица. Познат, с 
когото разговарях, проучвайки приложението на меда в 
народната медицина, сподели, че в продължение на два 
месеца приемал лъжица с мед в студена вода три пъти на 
ден и излекувал стомашен гастрит.

Все още, широко се използва практиката при ангина 
болните сливици да се натъркват с мед и сода бикарбонат. 
Всички знаят, че топъл билков чай с лимон, подсладен с 
мед има благопроятно въздействие при настинка и грип. 
Укрепващо въздействие върху имунната и сърдечно- съ-
довата система има 1 лъжица мед с настърган лимон или 
ябълка, която се взема всяка сутрин на гладно. За успоко-
яване на нервната система и при безсъние се препоръчва 
вечер преди лягане да се пие по 1 чаена чаша мляко или 
чай от маточина, с разтворена в него лъжица мед. Стари-
те хора препоръчват при кашлица да се намаже хартия 
или вестик с мед, този компрес да се сложи на гърдите 
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и така да стои цяла нощ. Това се повтаря няколко дни. 
Особено разпространени в миналото са били рецептите 
за лечение на бронхит с отвара от мед и лук или сок от 
черна ряпа и мед. Медът се е използвал и за лечение на 
афти и гъбички в устата на малките бебета. 

В миналото, а и сега, все още някои по-възрастни 
хора, използват меда за лечение на болки на опорно-дви-
гателната система. При шипове се е използвал мexлeм, 
приготвен oт 4 cyпeни лъжици мopcкa coл, 3 cyпeни лъ-
жици нacтъpгaн дoмaшeн caпyн, 3 cyпeни лъжици мeд и 
1 cyпeнa лъжицa cвинcкa мac. С него се прави превръзка, 
която ce cвaля cлeд 2 дни. Пoчивa ce 2 дeнa и лeчeниeтo 
пpoдължaвa пo cъщия нaчин.

Интересно е да се отбележи, че медът играе голяма 
роля, както в народната медицина, така и в народните 
поверия и обичаи. „Медът и маслото“ са своеобразно тра-
диционно пожелание за добър и сладък живот, затова 
младоженците се захранват с мед.2 С мед мажела нявяс-
тата прага на дома на свекърва си, когато се върнела от 
венчавката. В някои краища на България, на Бабинден, 
бабите мажели децата, на които са бабували с мед и мас-
ло и им залепяли бяла вълна на брадата с наричането „ 
да ги обичат като меда, да се множат като просото и като 
бялата къделя да побелеят и остареят“. На празника на 
„Св. Харалампий“ рано сутринта стопанките изпичали 
специален хляб и кравайчета, намазани с мед. Вземали 
паничка мед, заедно с хляба и кравайчетата ги отнасяли 
в църквата за освещаване. От този мед запазвали за цяр 
през годината. С него лекували обриви, шарка, рани по 
тялото, намазвали челата на децата, за да не се разболя-
ват. Кравайчетата раздавали „за чумата“. Цани Гинчев в 
книгата си „Нещо по Българската народната медицина“ 
отбелязва, че „медът има в народа свещено значение и 

2 https://books.google.bg/, Лилия Ставрева, Български обичаи и ри-
туали, София, 2005
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служи за забрана на злото“.3

Пчелната отрова е използвана с лечебна цел в про-
дължение на хилядолетия. От една пчела може да се получи 
около половин милиграм пчелна отрова. Тя има изключи-
телно действие върху сърдечно-съдовата и нервната систе-
ма. Има ефективно въздействие при лечението на ревмато-
идни заболявания. В списание „Пчела“ от 1936 г., печатен 
орган на пчеларско дружество „Нектар“, е поместена бележ-
ка със заглавие „Пчелната отрова като лек“. В нея, Йордан 
Курдов от Хасково споделя своя опит в лечението с пчелна 
отрова. „Хваща се е една пчела за крилата и се поставя на 
болното място, понатисва се малко и се чака да забоде 
жилото си. След това пчелата се оставя да хвръкне, хва-
ща се втора и трета пчела, след което болното място се 
закрива. Ако на следния ден болките не са преминали, след 
2-3 дни се поставят още 3 пчели и болките спират“4. Явно 
тази практика е била широко разпространена и в нашия 
край, защото подобен начин на лечение на ставни болки ни 
описа един от пчеларите, с когото разговарях. 

Отдавна е известно и лечебното действие на пчелния 
прашец, който е богат на биоактивни съединения, белтъ-
чини, мастни киселини, витамините А, В, D и Е, както и 
на важни микро- и макроелементи като калций, фосфор, 
магнезий, калий, цинк, желязо, мед и селен. Този ком-
плексен състав го превръща в един от най-здравословните 
био продукти, определян и като суперхрана. Още в мина-
лото той се е използвал за засилване на имунната система, 
лечение на безплодие, регулиране на функциите на сто-
машно-чревния тракт, стимулиране на мозъчната и нерв-
ната дейност и др. 

Прополисът, известен под името пчелен клей, има 
изключителни антибактериални свойства, той е естестве-

3 www.akademia.edu,  Цани Гинчев, Нещо по Българската  народ-
ната медицина,  онлайн фототипно издание

4 http://retrobee.org
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ният природен антибиотик. Притежава изразено антибио-
тично действие към много и различни организми, като ви-
руси, гъбички и бактерии. Смученето на късче прополис 
2-3 пъти дневно помага при ангина. До наши дни са дости-
гнали много рецепти от народната медицина с прополис 
и клеева тинктура за лечение на синузит, рани, бронхит, 
хрема, възпаления на очите и ушите, кожни заболявания 
и др. 

Пчелният восък също има широко приложение в на-
родната медицина. В недалечното минало от него са пра-
вили т.нар. мушами – топли восъчни компреси, които се 
използвали при простуди, възпалителни заболявания на 
мускулите, сухожилията и нервите, при бронхити, трав-
матични заболявания и др. В домашни условия може да 
се приготви мехлем за рани от пчелен восък. За целта на 
водна баня се смесват пчелен восък и брашно в съотно-
шение 1:1. С получената смес се намазва и се превръзва 
болното място. За подсилване на имунната система и като 
лекарство срещу грип се препоръчват восъчни инхалации 
с парите на 20 г разтопен на водна баня пчелен восък.

Подобно на другите пчелни продукти и пчелното мле-
чице има голямо лечебното въздействие върху човешкия 
организъм. Подобрява общия тонус, увеличава количе-
ството на хемоглобина в кръвта, подобрява обмяната на 
веществата, влияе положително върху храненето на сър-
цето. Намира успешно приложение при лекуване редица 
болести.

От изложеното дотук става ясно, че пчелите са едни от 
първите същества, които човекът е приобщил към себе си, 
заради ценните продукти, които дават – мед, восък, про-
полис, пчелна отрова. През хилядолетното развитие на чо-
вечеството тези продукти, заради своето съдържание и ка-
чества, неизменно са присъствали в народната медицина, 
като средство за превенция и лечение на редица заболя-
вания. Някои от рецептите на нашите баби са надживели 
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времето и продължават, макар и все по-рядко, да се при-
лагат и днес, като алтернатива на съвременната медици-
на. Пчелните продукти имат доказано лечебно действие. 
Въпреки това, те могат да бъдат и алергени и трябва да се 
използват само, ако човек е сигурен, че не е алергичен към 
тях. Пчелните продукти са в основата на много фармаце-
втични и козметични продукти.

Използвани източници:
1.Държавен архив – Враца, ф. 687К, Пчеларско дружество „Ака-

ция“ – с. Алтимир, Врачанско
2. Държавен архив – Враца, ф. 517К, Пчеларско дружество „Мед“ 

– с. Бързина, Врачанско
3. История на град Враца, изд. на ОФ, 1976 г.
4. Лилия Ставрева, Български обичаи и ритуали, София 2005, 

https://books.google.bg/
5. Цани Гинчев, Нещо по Българската народната медицина, он-

лайн фототипно издание, www.akademia.edu, 
6. https://lechenie.newage.bg, Лечение с пчелни продукти
7. https://medpedia.framar.bg/, Рецепти от народната медицина за 

лечение на бронхит
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Теодора Симова
Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1927“ – Хърлец

Обредният танц „Калуш“ в бита на
село Хърлец някога и сега

Съществува легенда за създаването на село Хърлец и 
тази легенда е записана от учителката Виолета Гергова 
(1926–2011 г.).

„Една легенда, която съм слушала от моята свекърва и 
аз я преработих, разбира се, че тя на влашки я разказваше. 
И аз си я преведох. Т,ва било много отдавна, тогава, когато 
моята пра-пра-прабаба е била баба като мене. Наш,то село 
се намирало долу в местността Гръстелника, Гръстелник‚ 
щото там садеха гръсти хората (калчища), щот, тогава 
садеха коноп. Хубаво живеели хората в землянки тогава, 
така си живеели в землянки, изкопани, работели, но се по-
явила чумата. Страшната болест чума! Всеки ден умирали 
млади, стари хора, плашели са, не знаели какво да правят. 
Тогава една стара жена, най-старата в селото, която имала 
само два зъба в устата, излезла пред хората и казала:

– Слушайте деца, требва да бягате, ще се местите на 
секи девет месеца – ше се местите на друго место, и там 
ше постоите, после пак ше се местите – до осем пъти треб-
ва, на деветия път ше се спрете. Аз ще остана тук да се 
разправам с чумата. Ще победа чумата – казала тя. 

Впрегнали те кравичките, воловете и тръгнали на за-
пад към Дъбовия хълм, той сега не е вече дъбов хълм, точ-
но срещу централата е тая местност. 

Ще идете на Дъбовия хълм, там ше запалите огнища-
та – нали ще се поселат. След това кат, минат девет месе-
ца, ше се преместите на друго место – преместили са се в 
Барочията. (Блато имаше тук някога, намира се под цен-
тралата.) След туй ше се преместите пак. И така, на ето 
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тия места са се преместили – Дъбовия хълм, Барочията, 
Бели брег, на хълма на Чšка, после мястото на днешни-
те овчарници, в Гърлището, в Тележмана и още на други 
места, докато спрели на мястото на днешното село. Едно 
време старите хора са ги разказвали тези неща. Това ми 
го е разказала моята свекърва баба Мария, а същото нещо 
съм чула и от прадядо ми, но с˜ същото нещо. Така според 
старите хора е създадено нашето село Хърлец.“

Хърлечани са много работливи хора, силно свързани 
с родното и със „своето“ – алностру. Те ревниво пазят ста-
рите традиции и обичаи. Ежедневието им е изпълнено с 
много труд в градините и къщата. Когато дойде празник 
търпеливо и стриктно се подготвят за веселбите. Въпреки 
промените, които са претърпели през времената, хърле-
чани са запазили своите обреди, песни и танци. Именно 
заради това свое мигриране, от единия бряг на Дунава към 
другия и обратно, се е получило както смесване на говора, 
така и на обичаите, песните, танците и носиите в селото. 
Запазени и до днес са местни автентични хора: Бордеу, 
Ицу, Чокърлана, Раца, Урсу, Цъганяска, Шумадия, Росте-
му, Алунелу

„Калуш“ е стар крайдунавски обичай, който се помни 
и играе за здраве от поколения наред през Русалската сед-
мица – от петък до петък на Свети дух. 

Калушарската дружина е малка временна общност, 
състояща се от нечетен брой мъже, оглавявани от вата 
– лице, изискващо пълното подчинение от останалите, 
предварително подготвени и обучени за ритуала, който ще 
изпълняват. По принцип ватата се наследява по пряка ли-
ния, като знанието за ритуала се предава от баща на син.

Имат си строго определена премяна и реквизит. Всич-
ки калушари са облечени еднакво – с дълги бели ризи, с 
мъниста и дантела, с хубаво избродирани бели гащи – пан-
талони. Препасани са с пояси, които са извезани с големи 
червени рози и поставена в запаската им китка пелин – 
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тя е много важна за изцеляването на болния. На главите 
си имат калпаци, окичени с лековити билки. В ръцете си 
държат тояги от леска, явор или дрян – магически дърве-
та за предпазване от зли сили. Специфичното в облеклото 
са старите сандали, на които са закрепени шпори, издава-
щи силен звънтящ звук. Под ритъма на музикален съпро-
вод – дудук и тъпан, при пълно мълчание, калушарите се 
нареждат в кръг около болния и заиграват своя танц. Тъ-
панът бие все по-бързо и по-бързо, дудукът издава нежни 
звуци и музиката има силата да те пренесе на други места. 
Постепенно калушарите изпадат в транс. Ватата дава на 
всички да отпият от паницата с лековита отвара. Минава 
с байрака „през всички“ като третият път посочва кой да 
падне и да строши гърнето. Този калушар пада на земя-
та и се „въргаля“, другите се спускат към него и му дават 
да отпие от паницата с лековита отвара. Той „се отърсва“, 
става, отива при болния, вдига го на ръце и започва да иг-
рае с него. Всички се хващат на празнично хоро. 
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Калушарите трябва да са силни и здрави мъже, да са 
издържливи психически, да са дали калушарска клетва, 
да са пъргави и честни. По време на целия ритуал, освен 
музиката, се чуват и единствено подадените от ватата ко-
манди – „напред“, „назад“, „при болния“, „ълъй“.

В реквизита на калушарите задължително влиза гли-
неното гърне, което всеки път е ново, тъкана черга, тъкана 
възглавница, глинена паница с лечебна отвара – мълчана 
вода, чесън, оцет и пелин; байркът за ватата, тъканите 
кърпи, с които стопанката дарява калушарите на голямо-
то празнично хоро в края на танца.

За болните се вярва, че са минали през самодивско 
място или са работили през дните на Русалската неделя. 
Вярвало се, че само и единствено калушарите могат да ги 
излекуват от тази болест, причинена от злия дух Калуш.

Дружините ходят през цялата Русалийска неделя и иг-
раят из селото – по къщите, из полето, по нивите. Вярва 
се, че игрите им ще прогонят болестите от къщите и ще 
донесат много плод по ниви, лозя и градини.

И днес Хърлец не се разделя с калушарите. Фолклор-
ният състав при Народно читалище „Никола Йонков Ва-
пцаров-1927“ с. Хърлец прави възстановка на ритуала и 
участва в много фестивали, където печели награди и лю-
бовта на публиката, която самодейците приобщават към 
традиционната култура на българина. Наследеният от 
траки и римляни обичай е част от „Живите български сък-
ровища“ от регистъра на ЮНЕСКО. 

Д-р Огнемир Симов, който в момента е вата споделя: 
„Играя в танцовия състав като съм започнал от ролята на 
болното дете и съм преминал през калушаря, който чупи 
гърнето и сега съм главатар на дружината от село Хърлец.“ 

Неговият баща, старият водач Димитър Симов разказ-
ва: „Ватата“ е най-здравия, най-силния, най-умния, който 
в играта оказва влияние над всички други калушари. Той 
им дава да отпият от паница с лекарство – оцет, вода, вино, 
пелин, росен и комунига, посочва този, който пада и чупи 



141

гърнето, дава команди по време на танца. Когато гърнето 
се счупи, болестта излиза от него, болният е излекуван и 
става. Калушарят, който е счупил гърнето отива при него, 
вдига крак, казва три пъти „Ълъй калушъй“, качва го на 
тоягата, с която е счупено гърнето и танцува. Някога музи-
ката се е свирила от цигулар, след това на дудук и тъпан, в 
днешно време на акордеон и тъпан.“

На 23 август 2019 г. бе организирана и проведена сре-
ща на действащите калушарски дружини. Идеята се заро-
ди преди една година. Искахме да съберем на едно място 
етнографи, научни ръководители, хореографи, музиканти 
и не на последно място самодейците, които изпълняват 
обредния танц „Калуш“, които да споделят вижданията си 
за съхраняването и популяризирането на този магически 
обред. Също така с тази среща целим всички да положим 
усилия за съхраняването на автентичността на обичая. 
Така ще запазим въздействието и уникалността му.

В процеса на проучванията, направени от екипа на чи-
талището се установи, че някога почти във всички райони 



142

по поречието на река Дунав е имало калушарски дружини. 
Допреди няколко години е имало калушари в селата Бай-
кал, Черковица и Койнаре, област Плевен, и село Лиляче, 
област Враца, които за съжаление вече не са действащи. 
В момента са останали само две действащи такива, които 
изпълняват обредния танц „Калуш“ така, както са го игра-
ли някога предците ни. Това са калушарите от село Зла-
тия, община Вълчидръм, област Монтана, и село Хърлец, 
община Козлодуй, област Враца, които чрез своите танци 
и наричания, чрез музиката и обредния реквизит демон-
стрират една сложна система от вярвания, в центъра на 
които стоят плодородието, изцелението и защитата. На 
срещата бяха поканени и групи, които изпълняват митич-
ния лечебен ритуал „Калуш“, претворен във впечатлява-
щи хореографски композиции от съответния етнографски 
регион. Това са децата от детска градина „Слънчице“ село 
Остров, област Враца, децата от Градина № 3 град Алек-
сандрия – Румъния и детско-юношески танцов ансамбъл 
„Пламъче“ град София.
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Анелия Спасова, Нина Борисова
Народно читалище „Съзнание 1927“ – Долни Вадин

Плодовете на земята – змийският лапад в
гадателните практики на село Долни Вадин

Змийски лапад (наричан от власите Rodul pamantului 
– плодовете на земята) е многогодишно тревисто расте-
ние от семейство Змиярникови. Познато е още като зай-
чи лапад, змийска хурка, змийска пченка, змийско гроз-
де, петнист змиярник и др.

Змийският лапад вирее из цялата страна. Среща се 
по сенчести влажни гори и храсталаци. През средните ве-
кове растението се е слагало във виното.

В народната медицина има противовъзпалително, 
кръвоспиращо и епителизиращо свойство. Източник е на 

етерично масло, алкалоиди, 
скорбяла и други вещества. 
Той е много ценен и в козме-
тичната промишленост, тъй 
като от него се произвеж-
дат кремове против бръчки. 
Според народните лечите-
ли, билката помага най-ве-
че при заболявания на диха-
телните пътища и проблеми 
на стомашно-чревния тракт. 
Растението се препоръч-
ва при външни хемороиди, 
язви на стомаха, проблеми с 
дванайсетопръстника, про-
блеми с пикочния мехур, ми-
ома на матката, пясък в бъ-
бреците, гастрити, бронхити, 
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 фарингити и още редица 
болежки. 

Преди да се ползва е 
задължителна консулта-
ция с лекар.

В народната медици-
на са ползвали билката, 
за да предпазят децата от 
уроки. Според поверието, 
това ставало, когато изсу-
шен лист от змийски ла-
пад се постави в люлката 
на бебето. Смятало се още, 
че пази от лоши сънища.

В Долни Вадин по него 
са се опитвали да разберат 
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какво ще бъде плодородието през годината. Гадае се по 
цвета, който представлява зърнеста структура с различна 
големина и цвят, в долната и гладко издължение в горна-
та част. Най-отгоре (гладкото издължение) е символ на 
бъчвата с вино, следват: житото, просото, ечемика и ца-
ревицата. В зависимост от това колко гъсти са бобчетата 
на всяка култура се гадае за берекета. Колкото повече и 
по-гъсти са бобчетата, толкова по-богата ще е годината 
за дадената култура. Колкото по-рехаво разположени са 
бобчетата, толкова по-бедна ще е годината за съответно-
то насаждение. Когато горната част – бъчвата с вино е 
голяма, значи ще има много вино, когато е малка – няма 
да има достатъчно вино.

И до днес в Долни Вадин това растение се тачи, като 
емоционален тест за берекет, едновременно с точните 
прогнози на специалистите. Любопитството на по-млади-
те към народното знание за билките доказва незатихва-
щия интерес към традицията.
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Офелия Спасова, Светла Мейцова
Народно читалище „Пробуда – 1927“ – Софрониево

Баенето и други лечебни практики
от Софрониево

„С хубост срещу злото“ – казва народът. Във фолклора 
това правило е ярко и живо. Така е било винаги. Суеверие-
то, като духовна битова черта, все още е в кръвта ни. Чрез 
думи и действия човек може да внуши „да направи зло на 
друг“. Магията докрва злото, но може и да го откара. Наро-
дът ни лекува болестите си с магии и баяния, защото вярва 
в това. Понякога и с даване на билки, но не винаги защото 
съзнава целебното им свойство, а защото се надява на чу-
дотворната им сила. Често чуваме някой да казва, че това 
са бабини деветини (бабини работи). Бабини работи, защо-
то са се предавали от баба на внучка, от стари времена, та 
чак до днес и сега. Те са прераснали в символи на доброто, 
на красотата. И защото ролята на бабата – акушерка и ле-
чителка е сакрална.

Замесването на хляб – на някои пити, краваи, топче-
та и други, също е свързано със свещено действие за ле-
куване и здраве. Смятало се е, че те ще прогонят лошите 
болести, лошите сънища, лошите орисии на своите деца, 
на своя дом.

Така например в Софрониево се меси „Пита за Баба 
Шарка“, когато в къщата има болно дете от шарка. Тя е 
прясна, а не пита, приготвена с квас, защото както се вди-
га квасът, така ще се вдига и шарката. След като се опече, 
отгоре се намазва с вода, в която е разтопен мед и захар. 
Това се прави, за да е добра Баба Шарка. Увива се с чиста 
бяла кърпа и върху нея се слагат бонбони, ябълки, орехи, 
сушени плодове и червен конец. Всичко това се поставя 
под възглавницата на детето, за да преспи с него. Като 
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дойде Баба Шарка да си вземе от всичко. Така тя няма да 
се разсърди и ще пощади детето.

Освен тази пита за детето, се правят други седем, девет 
или единадесет (нечетни) малки пити, с кръст от тесто на 
средата. Те се разнасят по къщите, заедно с една паница 
боб, вълна или кълчища. Съседите пък дават по малко от 
храната, която са сготвили – за детето. Дават се и няколко 
лъжички червено вино, за да излезе шарката по-бързо.

При баене за страх се правят девет топчета от тесто. 
Големината трябва да е колкото на орех. Докато ги оф-
ормя баячката все бае. Топчетата се поставят в жаравата 
на печката (огнището), като непрекъснато се въртят с ма-
шата, докато пукнат. Казват, че някои пукат, както пука 
пушката. Като се изпукат всички топчета, се събира сре-
дата им и се дава на болния. Останалите кори се слагат в 
паничка с вода. Дава се на уплашения да пие три пъти от 
тази вода. Останалата вода се изхвърля в градината – под 
дърво или на цвете (на чисто място).

Ако човек започва да линее и не му върви – лее се 
куршум на огън. След разтопяването му и поставянето в 
студена вода и оловото приема формата на това, от което 
човек се е уплашил. На болния се дава да отпие от водата 
и да умие лицето си, да преспи върху оловото и да облече 
дрехата, на която му е лят куршума. В Софрониево винаги 
е имало такива хора, които са леели, има и сега.

При сънуване на лош сън, болест, този, който е съну-
вал, става рано сутринта и омесва пресна пита, намазана 
със сладък сироп от мед и захар. Върху нея се поставят 
бонбони и други сладки неща и се подава през прага на 
къщата на едно от децата. Който раздава питата е вътре 
в къщата, а детето – отвън през прага. При подаване на 
питата се нарича: „Да бъде за лошия сън, който съм съ-
нувал, да си отиде с нощта и повече да се не връща“. За-
това питата се подава отвътре навън, да излезе и да не се 
връща. 
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Друго поверие е, че лош сън до обяд не се разказва, за 
да не се сбъдне. Може да се разкаже, когато мине пладне, 
да превали деня, а със него да отмине и лошият сън.

Същият обичай с питата се изпълнява и за прогонване 
на болест, за здраве.

Служене на ден се прави, когато някой е преодолял 
доста премеждия, болести, за да избягат далеч от него. Из-
бира се между три наречени празника или на датата с пре-
междието. На този ден се меси също такава „сладка пита”, 
кади се на трапезата със свещичка за здраве, и се раздава.

Друга характерна практика за Софрониево (и не само 
за Софрониево) е месенето на обредни хлябове за здра-
ве. Хлябът съпътства човека от раждането му до негова-
та смърт. За здраве и берекет, и да пребъде. В месенето, 
формата и украсата на хляба, майсторката – стопанката 
изразява своите чувства, мисли, надежди и своята вяра в 
подкрепата на хляба, за да се сбъднат мечтите за добро, за 
здраве и дълъг живот, берекет.
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Когато се роди дете се меси хляб, върху който се пра-
ви кръст, поставя се сол в средата, червен конец със сре-
бърна пара за майката и червен конец за детето (здравата 
нишка на живота). На родилката и детето се връзва чер-
вен конец на ръката, за да се прогонят тежки болести и 
против уроки.

На „орисници“ също се меси хляб, както и при всяка 
важна стъпка в живота, все с наричане за здраве и добри 
благопожелания. 

На Коледа и Нова година не само омесените хлябове, 
но и наричанията са толкова убедителни, че дори възраст-
ните се връщат в спомените си от детството:

„Нова година, нов късмет,
здраве и добър живот,
колко листе по горите,
толкоз здраве в тази къща!“
Всяко семейство се радва в дома му да влязат коледа-

ри, за да нарекат за здраве, плодородие и берекет.
А като тръгнат сурвакарите на Нова година, всеки с 

радост обръща гърбината си, за да му нарекат за здраве с 
дряновата пръчка. С голяма надежда се обръщат възраст-
ните, защото всеки чака с болна гърбина. И те държат да 
бъдат сурвакани, защото вярват, че дряновата пръчка ще 
ги излекува и донесе здраве. Върху дряновата пръчка се 
отбелязват годишните сезони. Тя се сменя всяка Нова го-
дина.)

На Бабинден (Васильовден), рано сутринта, се из-
вършва ритуалът „Вдигане дете на гринда“. „Бабата“ пов-
дига детето три пъти нагоре толкова, колкото е висока 
гредата на стаята, но под плодно дръвче – ябълка, в гра-
дината. На главата се поставя кравай (малка питка с дуп-
ка в средата), украсен с усукан червен конец, пара, вечна 
зеленина и цвете, червена ябълка, за здраве на детето и 
да не му е уроки, да расте стройно и силно. Нарича се: 
„Да е живо и здраво детето, майката, бащата, да е  червено 
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като ябълка. Както расте житото, така да расте и то. Кол-
кото жито по полето, толкоз деца вкъщи!“ А майката бла-
годари и отговаря: „Да е жива и здрава бабата и все така 
да бабува!“.

На 22 март – Младенци – пролетното равноденствие, 
жените месят кукли „младенчета“, мажат ги с мед и ги 
раздават на децата за здраве. В Софрониево те се наричат 
„бардоши“. По тях се изобразява украса чрез набъбнали 
пъпки от плодно дърво – „тройка“. 

С медени питки се посреща Баба Марта, за да носи на 
всички само добро. С усукан конец, с червено и бяло, се 
връзват малки медени питки на болните деца от шарка, 
за да не се разсърди болестта. Червеният цвят е символ 
на здравето, а белият цвят е символ на дълголетието. За-
това с първото боядисано червено яйце на Великден се 
мажат бузките на децата, а на Гергьовден, с кръвта на 
агнето се прави кръст на челцата им, отново за здраве и 
плодородие.

В селото все още се вярва в баенето против уроки и 
аплекате (догаждане от преяждане или от прекалено блаж-
но, сладко и т.н.).

Може да се бае на дете и когато го няма. Например на 
червена ябълка, която то после ще изяде. Или жената, коя-
то бае излиза навън в тъмното и бае с поглед, насочен към 
небето – звездите. По тях изпраща баенето (лека).

Може да се бае и на животни, когато не са добре (крави, 
овце и др., които са болни или не искат да се хранят). Бае 
се на самите животни като на човек. Или пък на храната 
и водата, която се дават. Може да се бае и на крава, която 
не си пуска млякото. Това също може да е от урочасване.

Бае се за уроки на дете от майката. Майката измива 
лицето на детето на три пъти с вода над метла и хвърля 
водата зад себе си. Отмива уроките и ги хвърля назад. Това 
се прави и над печка, за да изгорят. Прави се и над праг, за 
да излязат навън.
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Против уроки в ушиването и украсата на народната 
носия се избягва перфектното изработване, както и пъл-
ната симетрия при бродирането на шевицата при подпли-
тането. Умишлено се допуска грешка, нарочно се е оставя 
някакъв дефект, нещо недовършено. Смята се, че пълна-
та симетрия е дяволско творение. Целта на грешката е да 
предпази от уроки. Същото се спазва при поставянето на 
някои мъниста, копчета на отворите на ризата – деколте-
то, ръкавите, долната част. Дори нещо да се облече наопа-
ки – пак против уроки и за късмет.

Ако някой ти отреже част от бродерията на нечия дре-
ха, освобождава пътя на злото и човекът става уязвим. За-
това всички отвори са украсени с шевица.

Символите в бродерията са благопожелания:
– Катаницата (ромб) – за щастие и благоденствие.
– Елбетицата (кръст с рога на всяка от четирите стра-

ни) – влага се около врата и деколтето, по яката, долу на 
ръкавите и в долната част на ризата – за да не влизат зли-
те сили през тия отвори и да не уязвят човека.

Ризата е като втора кожа, като дом на тялото, даже са 
я считали за двойник на човека. Толкова е важна. 

Когато се ходи при малко дете – бебе. На тръгване се 
къса конец от дрехата (и то от опакото) и се оставя под 
възглавницата на детето, за да не му откраднеш съня. Да 
не плаче бебето, защото хубавият сън е здраве.

Познати са и практиките „Делене на едномесечета“ и 
обичаят „Калуш“ за лекуване на болен.

Много ми е любима една народна мъдрост, която вина-
ги звучи правилно, независимо от случая и повода – „Чо-
век, като не знае какво го чака, трябва все добро да мисли, 
добро да говори и всякога да благопожелава.” В днешно 
време тези думи трябва да се превърнат в правило, за да 
сме здрави и да пребъдем.

(Информатор – Иванка Якова Пенина – 
на 74 години от с.Софрониево)
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Приложение:
Баене за аплекате и уроки в с. Софрониево от 

практиката на Светла Мейцова

БАЕНЕ ЗА УРОКИ
Пасарика алба, пасарика рошия,
Сари коля, сари динколо, сари пе о кятра,
Са и плезняска оки ноо каре фи деокят Калина.
Дака офи деокята дин фата маре – са и каза косъца ду 

пе спинаре,
дака фи деокята дин муяре – са и плезняска цъцале, са 

и куре лаптеле, са и муаре копии 
дин фуоме. Дака офи деокята дин ом, са и плезняска 

боашале, са куре пишату, са минуне сату, кум са минунат 
дин Калина. Са рамъе Калина курата шъ лумината къ 
стяо дин чер, къ рао дин къмп – ляк!

 
Превод:
Птичке бяла, птичке червена,
Скочи тук, скочи там,
Скочи на един камък да се пръснат очите на девет 
който е урочасал Калина. 
Ако е урочасана от голямо момиче, да и опада косата 

по гърба,
Ако е урочасана от жена, да и се спукат гърдите, да и 

изтече млякото, да и умрат децата от глад.
Ако е урочасана от мъж – да му се спукат мъдете, да 

му изтече пикнята, да се чуди селото така, както се е чудил 
за Калина. Да остане Калина чиста и свята като звездите в 
небето, като росата в тревата – лек!

БАЕНЕ ЗА АПЛЕКАТЕ (БАБИЧАСВАНЕ ОТ ХРАНА)
Аплекате какачоасе, аплекате бурочасе
Са фи са аплекат Калини дин тоате яле чее а мънкат 

(тук се изброява всичко с което се е хранил човекът на 
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 когото се бае). Са рамъе Калина курата шъ лумината къ 
стяо дин чер, къ рао дин къмп – ляк.

Светла Андреева Мейцова е учител от село Софро-
ниево и самодеец в НЧ „Пробуда – 1927“, на 53 години. 
Стрик т но спазва редица народни обичаи и практики, 
които е научила още като дете от предците – при раж-
дане и смърт, при сватба, календарна обредност, баян-
ки, които прилага в своето ежедневие и празник.
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Цветана Евгениева
Регионално краеведско дружество – Враца

Баячките на Челопек

В миналото хората, особено в селата, се лекували с 
бил ки, баене, раждали вкъщи, а смъртността била висо-
ка. При заболяване прибягвали до врачки, баячки, варели 
бурени (билки). И това не било толкова от суеверие и не-
вежество, а от липса на медицинска помощ. Оттогава е ос-
танала народната мъдрост, че за всяка болка има и лек (от 
природата). В народните вярвания билките имали сила да 
въздействат и върху създанията от невидимия свят, както 
и да подпомагат правенето на магии.

За необходимостта от познаване на народните лекове 
разказват няколко възрастни жени от Челопек.

Иванка Петрова Георгиева, родена 1936 г. свърз-
ва почти 30 години от живота си със здравната служба 
в с. Челопек. Съвсем млада постъпва като санитарка с 
първи фелдшер Николов от Мездра. „То немаше тогава 
и рейсове, с каруци одехме на Враца. Немаше и такива 
заболявания. Мойта майка Стояна правеше лек за уплах, 
от страх. Баеше нещо, предадено е от нейната свекърва 
Йонка. Навиваше на ръката си кърпа шамлия и казва-
ше некакви думи. Майка гасеше и въглени – за уроки. И 
по други начини сме се лекували – например като пад-
нем, натъртим се – сложим клонче от липа на въглените, 
изгаря и тогава топим въглените в менче с вода и пием 
водата. Също и жълт кантарион – счукваш го малко със 
сол, слагаш го на черен вълнен плат и го налагаш дека 
си се убила. Това съм го правила за мене си. От билки 
си правехме чайове. Най-много варехме смрадлика – за 
стомах, за рани, за дезинфекция. И здравец – за сваляне 
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на кръвното – дъвче се и му гълташ сока. При зачервено 
гърло, болни сливици, кашлици – едно хубаво загрева-
не с разтривка с мас, и налагане на гърдите с мас. След 
разтривката, майка ми побиваше целото стъпало на кра-
четата със сол, обуваше ми чорапче и на сутринта вече 
нищо ми немаше.

Марин Тошев, дек беше учител, като малка са ме во-
дили при него от заушка. Лепна на ухото ми една хартия 
намазана с мед. Прави едно кръгче и пише некакви цифри 
и тогава лепи хартишката с мед. Била съм на 4-5 годинки, 
ама много съм ревала. Гена Александрова пробиваше уши 
за обици. Мачкаше ушето, с крива игла пробие и сложи 
конец в дупчицата с восък, събере двата края и ги увие 
с восък като обичка. Промиваше ухото с урина, с тая на 
детето. То пишка, топи си пръста, или вълна, памук , как-
вото има, а иглата обгаряше на пламък, или с ракия…“

Иванка Илиева Тошева, родена 1946 г „Брат ми като 
го олепило нещо се изринал, станал на пришки. Посред 
нощ пропищял, умирал от болка. Тръгват с един фенер, 
през върха, през гората за Ребърково, там имало некакъв 
доктор. Така по цяла нощ са го носили и влачили. Сума си 
време ходиха там, после некаква жена у село го намаза с 
мехлем и го оправи“.

Иванка Христова Илиева, родена 1932 г. „Баща ми 
получи криза на нивата, садехме царевица, боб. Като го 
сви стомах, вие от болка. Аз бех в четвърто отделение, мъ-
нинка, ама спрегнах кравите и баща ми се качи на колес-
нико и го закарах на село. Него го боли, аз плача. Оттам го 
закараа на Враца и му направиа операция – спукана язва. 
После орах сама. Какво да правя, тегло големо беше“. 

В сезона на грипната епидемия и настинките много 
хора се доверяват на изпитаните народни рецепти и ата-
куват болестите с естествени продукти. От билките до 
лютите чушки, чесъна и пчелния мед. При зачервено гър-
ло, възпалени сливици, кашлици – загряване с настърган 
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хрян във водата, разтривка с мас, и налагане на гърдите с 
мас. Срещу кашлица – отвара от орехи или люспи от лук и 
 черна ряпа, а срещу хремата - напушване над печката, по-
ръсена със захар или с трици. Предпочитано от възрастни-
те средство е греяната ракия или червеното сгреяно вино с 
люта чушка. Така, предавана от поколение на поколение, 
домашната медицина си остава най-добрата алтернатива 
на скъпите лекарства. 

БАЕНЕТО е познато от дълбока древност по българ-
ските земи. Магическите лечебни практики са известни 
на траките, славяните и на прабългарите като свръхес-
тествено въздействие върху психическото и физическото 
здраве на човек. В народната традиция има два основни 
типа лечители – врач (врачка) и баяч (баячка). Първите 
лекуват предимно с билки, а вторите използват най-вече 
магия – обредното баене. Отношението към тези хора е по-
ложително, въпреки че църквата ги осъжда. За това сви-
детелстват българските етнографи. Фолклористът Петър 
Любенов в началото на 19 век пише: „Вражалците (зна-
харите) и врачките между простия народ се ползват с та-
кова уважение, каквото уважение няма свещеника, нито 
учителя“. Те притежават дарбата и умението да премахват 
телесна и психическа болка, като изричат наум магически 
заклинания и извършват някакви действия. Болестта се 
„пустосва“ и се гони „вдън гори“ със заплахи.

Счита се, че силата на баенето се предава по майчина 
линия, като най-добре е през поколение, от баба на внучка 
– нещо, което носи също езическото, т.е. бабата посвещава 
внучката. В случай че няма момиче, или то не желае, бае-
нето може да се предаде и на момче. 

Бае се против уроки и „лоши“ очи, против страх, злоба 
и завист, проклятия и магии. Използва се червен конец, 
гривни, Василиеви и Киприянови молитви, олово, клечки 
кибрит, въглени. Смисълът на баенето е да накара човека 
да се отърси от страха, страданието и тревогата. То извеж-
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да негативната енергия от съзнанието и я материализира в 
някакъв предмет – олово, брашно, въглен, восък.  Ефектът 
от този процес е незабавен и ясно видим. Например пищя-
щото от болка и страдание дете се успокоява доста бързо. 

В Челопек също живеят няколко баячки, помогнали 
на много хора. Не всички приемат да разкрият своята дар-
ба. Благодарна съм на Еленка Симеонова Маринова и на 
Мария Иванова Стоянова, които приеха да разговаряме за 
тяхната лечителска дейност.

Еленка Симеонова 
Маринова, баячка

Еленка Симеонова Марино-
ва, родена 1935 г., казва, че дарбата 
º е от Бога дадена. Наследява я от 
баба си Елена. Още 5-6 годишна е 
впечатлена от многото хора, кои-
то идват у тях и се молят на баба 
º за помощ, от думичките, които тя 
изрича шепнешком и от благодар-
ностите, които получава: „Жива да 
си, да помагаш и да лекуваш още 
дълги години“. 

„Беше ми интересно и исках да 
ме научи, но баба вика – малка си 
още, спомня си Еленка Маринова. 

Като навърших осем ми каза думичките и започнах да бая 
с нея от уплах и стрес. За да ме изпита казваше – нещо не 
ми е добре, ела да помогнеш. Сваляше кърпата от главата 
си, завързваше я с червено конче и започваше. Оттогава 
го правя като баба. Вземам една забрадка за глава, меря я 
с лакътя – от лакътя до пръстите, завръзвам краищата с 
червен конец, навивам я на ръката си като че насновавам 
и като я движа по човека, казвам наум думичките като три 
пъти го прекръствам. 

„Страх престрашен / страх събуден.
Излез от краката, главата, костите,
от телото на (името)
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Да º стане леко като леко перо
като чисто сребро, като пресно млеко.
Да идеш в пусти гори, в сини небеса“...
После три пъти меря кърпата. Ако има уплах или стрес, 

тя ще се скъси. Някога по-малко, някога – повече. Тогава 
повтарям още два-три пъти баенето, докато кърпата се из-
равни. После връзвам конеца на ръката на човека и му каз-
вам поне една нощ да спи с него, за да може организма да 
се успокои, да приеме баенето. След това да хвърли конеца 
в течаща вода или да го върже на плодно дърво. На мно-
го деца съм помогнала – страдащи от безсъние, нервност, 
плач. Успокояват се. И на моите деца съм помагала, и на 
възрастни. Не зная на колко човека, стотина има – идват от 
селото, от града. Благодарни са. Предадох думичките и на 
внучката си, живее в София. Тя беше най-голямото момиче 
и имаше интерес. Помагаше ми и така се научи.

Правя и друго баене от уроки. Наливам вода в една 
купичка, гледам да е зелена или да има зелено цветленце. 
Вземам три въгленчета от огъня в печката и върху панич-
ката три пъти правя кръст и казвам:

„Отелила си черна крава черно теле
сама го отелила, сама го задоила
Бело млеко капеше по бели 
камъни та камъните се пукаха 
Ако е мъж – да го заболи мъдото.
Ако е жена – да я заболи бозката.
Ако е мома – да й падне косата“.
Пускам въглена в купата, ако има нещо-болка, стра-

дание – въгленът пада на дъното. Ако няма, си стои от-
горе на водата. Човекът си измива ръцете и очите с тая 
вода три пъти и три пъти пие от нея. Останалата плисвам 
на плодно дръвче. Това е от уроки. Има хора с лоши очи, 
лоши мисли, правят и лоши дела. Чувала съм, че такива 
хора са заченати в „мръсни дни“.

Чудо ли е това?, питам баба Елена. „Не знам, аз не 
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чувствам нищо. Може би Бог, природата са ми отредили 
да помагам. Дали от моята мисъл, от моята енергия става 
това? Не знам, може и тъй да е, може и внушение на чове-
ка да е, като вижда, че правя нещо за неговото успокоение. 
Щото хората идват с надежда и вяра, че ще им помогна, 
след като на други съм помогнала“. 

А как се отблагодаряват – с пари, подаръци? „За баене 
пари не се искат, ако някой желае да даде, оставя ги на 
земята, щото сичката сила идва първо от нея. Баячката 
трябва да ги настъпи и да каже: „От мен помощ, от Господ 
и от Светата Майка здраве!“. 

Мария Стоянова – 
баба Мария

90-годишната Мария 
Стоянова, известна още 
като Мара Зверинката, за-
щото е родена в с. Зверино, 
бае за главоболие и против 
уроки. „Баенето не секи го 
може, казва тя. То е Божия 
дарба. И на мене ми е дадено 
от Бога. И ми е казано да не 
спирам, да го предам на ня-
кой от рода. Почнах да уча 
правнучката Борислава, има 

желание, пита. Още малко да порасне и ша я науча. От 
село доождат при мене, като го заболи някой глава. Само 
от това лекувам, и от уроки. Нищо друго. Как го правя? В 
бяла паничка наливам чешмяна вода, топвам с машата 
(ръжена) горещ въглен от печката и като го движа над 
водата, шепна:

„Отдоле идат чудни кокошки 
чудни си пилета водеха
бело си млеко пръскаха
и бели камъни пръскаха.
Да се пръснат тия очи
дето са /името/….урочасали.
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Ако е мъж – да му слети /откъсне/ мъдото.
Ако е жена – да º слети бозката.
Ако е мома – да º слети /падне/ косата“.
Три пъти наричам. После пускам въглена във водата 

и давам на човека да пие три пъти от трите страни на 
паницата. Накрая фърлям водата връз родовито дърво и 

Мария Стоянова с 
правнучката си Борислава

казвам:
„Да се пръсне по слън-

це и по ветър.“ И му давам 
да си допие водата. Пома-
га, на ората им олеква и си 
тръгват благодарни. Но я си 
знам от едно време - за да е 
здрав човек, требва да вер-
ва, да прави добро, да носи 
радост в сърцето си. Иначе 
и баячките не могат да му 
помогнат“.

За нея Галя Станева 
казва: „Вярно е. Много съм º благодарна, на мен също е 
баяла и съм се чувствала отлично. Благодарна съм, да е 
жива и здрава дълги години и да помага на хората!

Милена Красимирова добавя: „Толкова си обичам баба 
Мара... златен Човек със златно сърце. Добрината º е тол-
кова голяма, че и тези вълшебства в помощ на хората по-
дарява!!!

А Иванка Тошева, разказва за своята баба баячка. 
„Някога немаше болници и лекари и хората повече се ле-
куваха с баячки. При баба Мита идваха от всички съседни 
села, че и от Враца. Баеше от страх и най-вече водеха при 
нея деца. Много им помагаше, и хората беха доволни. При-
емаше в определени дни – вторник и четвъртък, събота и 
неделя. Ако не ставаше от първия път, им баеше до три 
пъти. Тя не е искала никакви пари. Кой каквото º даде. 
В ритуала влизаше да º дадат монета, тя да я настъпи и я 
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взема, за да мине страха. Баеше с шамлия, кърпа за глава. 
Прегъва я на две, мери с лакътя, връзва червени конци. От 
5-6 годишна я помня. Помагаше на хората до сетните си 
дни. Идваха, търсеха я. Обяснявам си го с някаква надеж-
да у тези хора. Също и гасенето на въглени. И мойто дете 
беше урочасано. Занесох го на една баба Ристана, тука в 
Челопек, гаси му въглени, изми го, то изпи водата и пре-
мина“. 

До средата на миналия век челопечани разчитат на 
врачки и баячки, а за по-тежките случаи търсят помощ в 
града.

Професионалното медицинско обслужване на 
с. Челопек датира от 1954 г., когато е открита здравната 
служба. След фелдшера Николов, в Челопек работят за 
кратко д-р Веса Дикова, фелдшерите Петко Иванов и съ-
пругата му Мария Симеонова.

От 29 януари 1962 г. до 2016 г. здравната служба се 
завежда от фелдшера Доно Донов Кирков. Той поставя 
началото на голяма медицинска фамилия от съпруга, син, 
снаха, дъщеря и внуци, които се грижат за здравето на че-
лопчени. След пенсионирането си остава да живее със съ-
пругата си Павлина в с. Паволче. 

„Роден съм на 7 ноември 1937 г. в Тишевица, разказва 
Доно Донов. Във Враца завърших медицинския институт. 
Дойдох в Челопек, защото съпругата ми, Павлина Доно-
ва, беше вече започнала работа като фелдшер в Паволче. 
И аз пътувах всеки ден между двете села, предимно пеш, 
в студ, дъжд и пек, често и нощем, при спешни случаи. 
Беше страшничко, имаше и вълци. После си купих мотор. 
Здравната служба беше доста мизерна, без медицинско 
обзавеждане и апаратура. Имаше три помещения – ча-
калня, кабинет и детска консултация.. В чакалнята прис-
пособихме една дървена кушетка за раждане. Тогава в се-
лото имаше много деца, млади майки, родилки. Няма да 
забравя никога първите ми раждания. Няма печка, студе-
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но, нямам чаршафи, топла вода, инструменти да отрежа 
пъпната връв. Бях само на 25 години, без опит. Често из-
раждахме жени вкъщи. Много ми помагаше санитарката 
Иванка Георгиева. Както и съпругата ми - поемахме всич-
ки дежурства, спешни случаи за двете села. Един фелдшер 
тогава беше за лекар, акушер, медицинска сестра. Но не 
допуснах смъртност, нито епидемия. Като си спомня колко 
хора съм възстановил, дори в клинична смърт съм имал 
случай, болни с високи температури, гърчове, много пъти 
съм правил изкуствено дишане. Купих апаратура, сприн-
цовки. Правех пеницилинови инжекции, сутрин и вечер по 
20 инжекции, ваксинации. Обзаведох аптечен пункт. Рабо-
тех сам, без сестра, със санитарка. Давах първа помощ и 
търсехме коли да ги закараме във Враца, тогава нямаше 
линейки, телефони. Хората бяха добри, имаха уважение, 
имаха ни доверие, често ме смятаха за спасител“. 

Въпреки осигурената здравна грижа и днес всяка къща 
в Челопек има изсушен кантарион, ако те заболи стомах, 
торбичка мащерка, ако те мъчи кашлица, смрадлика за 
дезинфекция, в дворовете расте здравец и невен – за все-
ки случай. Хората предпочитат уханния билков чай, който 
сами си приготвят от събраните през лятото лечебни хра-
ни, свободно растящи по красивите поляни около селото.

Бележки:
Любенов, Петър. „Баба Ега или Сборник от различни вярвания, 

народни лекувания, магии, баяния и обичаи в Кюстендилско“, 1887 г
Пиргова, Ивета Тодорова „Баене и магии“, сборник, 2015 г Изда-

телство на БАН
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Десислава Божидарова
Регионален исторически музей – Видин

Баения и наричания от Видинско

В настоящия текст ще ви представя няколко баения от 
Видинско. Тези толкова архаични практики са се съхра-
нили през вековете и могат да се наблюдават и днес като 
неделима част от живите традиции в българската култу-
ра. Вярата в магията и знанието за нея е въпрос, който 
си задава всеки един от нас. В миналото вярата в силата 
на магичния обред е била неоспорима, ние днес, притежа-
вайки повече познание, имаме нужда от потвърждение на 
действието на магията. Днес търсим свидетелства, доказ-
ващи влиянието на магичната практика, наричане или 
амулет.

Разглеждайки процеса на магичния обред виждаме, 
че в него са вплетени вяра, знание и ценности харак-
терни за всеки период от културното развитие. Старото 
и новото съжителстват в обредната структура, макар и 
невинаги осъзнати като възникнали в различно време. 
Магията се възприема, като древна практика, която се 
наследява и новите елементи незабелязано се появяват. 
Ядрото на обредната структура винаги остава непроме-
нено, а словестната формула пази множество архаични 
композиции. Магията е наследено, а не академично зна-
ние. Много често на терен чуваме: Откраднала съм нари-
чането от бабата на съпруга ми. (баячка от Покрайна) 
Ето и нейната практика: На когото съм баяла, на всеки 
е помогнало. Бабата на съпруга ми баеше, масажира-
ше, израждаше деца. Беше една дребна баба, но можеше 
и знаеше всичко. На цяло село е помагала. Не зная тя 
откъде е научила да бае.
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Знаеше да бае за болки в главата. О, това беше друго 
наричане. А така на главата.

Ето така. Прекръствах се и така. „Както си ближе 
котката котето, овцата агнето, кравата телето, така 
ще близна Десислава от лоши очи, от уроки. Който е уро-
часал, да му се цепнат очите, който е погледнал с лошо, 
да му се пръснат очите. Десислава да остане чиста и 
светла, като звездата в небето и като росата в полето.
Ако е урочасана от войник, да му се пръснат тестисите, 
да му изтече урината. Да му се чудят хората по света 
и държавата така, както той се е учудвал на Десислава.
Ако е урочасана от жена да и се пръснат гърдите, да º 
изтече млякото, да º умре бебето от глад. Да º се чудят 
хората по света и държавата така, както се е учудвала 
на Десислава. Ако е от мома, да º окапе косата, да оста-
не плешива. Да º се чудят хората по света и държавата 
така, както се е учудвала на Десислава. Десислава да ос-
тане чиста като звезда в небето, като майката господ-
на. Нека има лек от мене, Богородица и Господ“ И така 
три пъти.

Разтривах º сърцето с яйце.
За разтриване на сърце. Взимам яйце. Ето така 

меря с червен конец ръста на човека от челото, от теме-
то до петите и с босилек. Увивам червения конец на стръ-
ка босилек. Близките ми носят едно яйце и чаша вода. 
И вечер на пълнолуние. Така правеше и бабата. Излизам 
навън при луната и звездите и наричам „Както е хвана-
та тревата за земята и земята за тревата, така да се 
хване и моето наричане за Десислава. Както се оформя 
яйцето в кокошката и зелето в градината, така да се оф-
орми сърцето на Десислава. Ако е урочасана от войник, да 
му се пръснат тестисите, да му изтече урината. Да му 
се чудят хората по света и държавата така, както той 
се е учудвал на Десислава. Ако е урочасана от жена да и 
се пръснат гърдите, да º изтече млякото, да º умре бебе-
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то от глад. Да º се чудят хората по света и държавата 
така, както се е учудвала на Десислава. Ако е от мома, да 
º окапе косата, да остане плешива. Да º се чудят хората 
по света и държавата така, както се е учудвала на Де-
сислава. Десислава да остане чиста като звезда в небето, 
като майката господна. Нека има лек от мене, Богороди-
ца и Господ“. И така три пъти. „Счупвам яйцето въ водата 
и го оставям отвън. Ако яйцето побелее, значи човека е 
много урочасан. Изяли му сърцето – така казвам. Яйце-
то, ако е малко дете, го оставям навън, идват майката 
или бащата да го вземат преди изгрев слънце и го къпят 
с яйцето, мажат го по главата, тялото и му дават да 
пийне малко от водата. Ако е по-голямо му го варят и му 
дават да яде от яйцето.

Така лекувам душата.“
Баяния от село Делейна, община Брегово, област Ви-

дин.
(Пасарика, пасаря, пика аич, пика коля. Пикъ ън 

пятра бластамата, крапъ ойки ла строгоайче, ла моро-
айче, ла деойкятоаре, дака ор фи... деойкята дин фатъ дин 
муере, съй пиче косъца, съй рамъе троака гоала. Дакъ ор 
фи деойкята дин копил дин ом съй кръпе коаили съй куре 
пишацъ. Съ съ лилие лумя ши цара де ий, да пе... съ о ласац 
куратъ, луминатъ, ка стяуа дин черь, ка роо дин къмп ка 
арджинтул стрикорат, ка Майка Пречеста де а ласат. 
Ляку дила мине дила Думнезъу, дила Майка Пречеста, къ 
я щие мъй бине декът мине. Каря а деойкят а крапат, 
каре а ръгнит а плезнит.) в превод: (Птиче, птиченце, ка-
цни тук, кацни там. Кацни на прокълнат камъкотвори/
цепни очите на стригоите на вампирите на урочасва-
щите. Ако е ... урочасан от момиче, от жена да º окапе 
косата да остане черепа º гол. Да им се чудят хората и 
царството. А ... да го оставите чист и светъл като звез-
дата в небето, като росата в полето, като прецедено/
чисто сребро, така както го е оставила  Богородица. Ако 
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е... урочасан от мъж от момче да му се сцепят тести-
сите, да му изтече урината. Да им се чудят хората и 
царството. А ... да го оставите чист и светъл като звез-
дата в небето, като росата в полето, като прецедено/
чисто сребро, така както го е оставила Богородица. Ле-
кът от мен, от Господ, от Богородица, от Дева Мария, 
че тя знае по-добре от мен. Който е урочасал се сцепил, 
който е завидял се е спукал.)

Това се повтаря три пъти и с плюнка се прави кръстен 
знак на челото на болния. Френските селяни от областта 
Перш например живеят с илюзията, че продължителни 
пристъпи на повръщане се дължат на това, че стомахът на 
пациента се е откачил и пада. Затова викат баяч да върне 
органа на мястото му. (Фрейзър, 28 стр.) При власите от 
село Делейна също съществува вярването, че стомашното 
було „рънза“ се е отлепило и има баяне чрез, което да се за-
лепи отново. Лечението е следното: Болният ляга по гръб, 
разтрива се корема, сякаш се меси хляб, сякаш се събира 
вързоп, и се нарича „Кокоши кънтаръ, рънза... о адунаръ 
ши ла лок о пусъръ, ши ла лок ка апа ън трок, ка порчи 
ън бърлог.“ (Петлите пропяха, булото на... събраха и на 
място го сложиха, на място като вода в чаша, като пра-
сета в кочина.) След това се слага голяма кърпа, която да 
придържа вързопа, а пациента се обръщо по корем, нати-
ска се гърба и се потупва по ходилата като се нарича „Съ 
вий рънзъ яр ла лок унде ай фост“ (Ела було пак на място, 
където си си било.). Всичко се повтаря три пъти.

Когато детето е яло нещо, от което му се е сгадило и му 
е тежко и лошо, го водят при баячка. Баячката извършва 
следното: поставя ръката си върху ръката на болния, по-
търква с плюнка точно над палеца и нарича: „И са апле-
кат ..., дин брънзъ, дин лапте, дин оао, дин карне,дин фа-
суй дин ноозъч ши ноо де аплекате, съ ешиц дила ..., дин 
жунгу гътулуй, дин капу тептулуй, дин фаца образулуй. 
Съ въ дучец ла коадили мъри, ла коадили църи, къ аколо въ 
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адастъ ку месъли ънтинсъ, ку факлиили апринсъ, да пе ... 
съ о ласац куратъ, луминатъ, ка стяуа дин черь, ка роо 
дин къмп ка арджинтул стрикорат, ка Майка Пречеста 
де а ласат. Ляку дила мине дила Думнезъу, дила Майка 
Пречеста, къ я щие мъй бине декът мине. (Сгадило й се е 
на ... от сирене, от мляко, от яйца, от месо, от боб, от 
деветдесет и девет гадения, излезте от ...., от болката в 
гърлото, от средата на гърдите, от цвета на лицето, да 
отидете на края на моретата, на края на царствата, че 
там ви чакат с отрупани маси и запалени факли, а да я 
оставите чиста и светла като звездата в небето, като 
росата в полето, като прецедено/чисто сребро, така как-
то я е оставила Богородица. Лекът от мен, от Господ, от 
Богородица, от Дева Мария, че тя знае по-добре от мен.) 
Баячката подръпва всеки пръст, а между пръстити пра-
ви кръст с нокът. Когато действието се изпълни на двете 
раце, първо на лявата, а след това на дясната ръка, този 
когото са лекували си близва дланите и казва „Дин вой ми 
са аплекат, дин вой съм трякъ.“ В превод (от вас ми се сга-
дило, от вас да ми мине) и отстъпва крачка назад и така 
три пъти.

Ако детето го боли крак, отива при жена, която има 
близнаци, стъпва на прага и жената га пита „Че врей ди ла 
мине, пичор дрес ор дой джемень?“ в превод (Какво искаш 
от мен, здрав крак или близнаци?) отговорът е „Пичор 
дрес.“ (Здрав крак.) и така три пъти се повтаря диалогът.

Информаторът, от който записах наричанията се каз-
ва Милка Илиева Иванова от село Делейна, община Бре-
гово. Това, което си спомни жената го е научила от своята 
баба, която била баячка в селото.

До тук ви представих някои практики от влашките 
села в региона, а ето и няколко примира от Стакевци, Бе-
лоградчишко.

„Едномесече“ е дете, което е родено в един месец с друг 
от същия дом. То започва да слабее, „линее“ и му се бае: 
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„Три углена“ (въглени) се наричат на трима умрели в къ-
щата и четвъртият се нарича с името на детето. „У 
земльену паницу се сипуе студена вода и у ньу се метаю 
угленьете кои су наречени да се угасе. А четвъртиа с име-
то на детето е угасен и с ньега се удари първо детето, 
тека, че да падне у паницуту при ониа угленье“. Гледа се 
в паницата, кой от трите преди въглени, ще се залепи с 
тоя на детето. Тоя въглен, който се е залепил, е че тоя 
умрел е роден в един месец с болното дете – „оно с ньега е 
едномесече“. Три поредни сутрини, най-старата жена в 
къщата, ходи на гроба на тоя умрял и при главата му 
оставя една ябълка и една глава „цръвени лук“ (кромид), 
да преспят в гробището. На втората и третата сутри-
ни, оставя нови, а старите връща. Ябълката рендосва, 
изстисква я и сока изпива детето, а лука изяжда майка 
му, за да има кърма. Когато сменя ябълката и главата 
лук, бабата отрязва по „тресчицу от кръса на умрелиа“. 
Три поредни дни вари по една тресчица и във водата къпе 
детето и … „оно се опраило“. 

Друго баяне на едномесече: Ако детето е родено в един 
месец с някого от семейството си и той е още жив, май-
ката сварява яйце с два жълтъка. Преди да счупи и обе-
ли яйцето, ги завежда в две стаи, или стая и коридор, 
така че прага да ги разделя, тогава чупи и обелва яйцето, 
вади двата жълтъка и едновременно ги поставя в устата 
на двамата. Напускат местата си, след като са изяли 
жълтъците.

Баене при безсъние на малко дете: (бае се сас сламка 
от метла): „Страшке, сиромашкье, сърце ви опичам, очи 
ви увличам, сън ми пущете!“ (3 пъти)

Баяне от /червен вятър/: „баенье от цръвенку“:„Оздол 
иде цръвен човек с цървенога коньа, с цървену юзду, с църве-
но седло, с цървени дисаге, право на /името но болния се 
казва/ на портете на /отново името на болния/, иде и 
му се чудом чуди. назад, цръвен човек, с цръвенога коньа, с 
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цръвену юзду, с цръвено седло, с цръвени дисагье. я немам 
ьер за коньатога, немам зоб да га назобим. иди у гору зе-
лену, там има ьер за коньатога и трава да се напасе, и 
сенкьа дебела“. (3 пъти)

Баяне от устрел „Пошъл … (името) из пут, низ пут у 
сречу му Божьа макьа Богородица. Що тужиш … (име-
то), що плакаш (плачеш)? Како да не тужим, како да не 
плакам, убол съм се на трън, на глог, на змийн кос, па 
смуца, па, кльуца, па, не мог да седим, па, не мог да ьедем, 
не мог нища (името), не тужи, не плакай, иди доле, по-до-
ле. Доле има три до девет девокье, три до девет момчета, 
три до девет невесте. Момчета че га откопаю, девокье че 
га отрину, невесте че га отмету и оно че ти олъкне, како 
лъко перо, како пресно млеко, па, че заспиш, како ягнье на 
зелену траву“. (3)

Не само жени, са правели магии, разваляли магии, ба-
ели, обирали млеко… Има сведения и за мъже, практику-
вали магия.

Йован Кръстин (от Г. Чифлък): Когата виждал жи-
вотни да пасът, изнасял празно котле, покривал го с бяла 
кърпа, коленичел пред него, с лице към животните, за-
твалял очи, шепнел магията и мърдъл пръстите на две-
те си ръце, все едно че дои животно. Повтарял три пъти 
шепненето и мърдането с ръцете. Свършвал, прибирал 
кърпата и в котлето „обраното“ (откраднатото) млеко 
и се прибирал дом си. Ходел и в с. Плешивец и там „Оби-
рал“ млекото. Лъгал хората, че са много грешни, щом от 
виметата на животните им тече кръв, а не млеко.

Павел от Дубраву, турал земленьу паничку с воду и 
босильак у ньу. Покривал ю с белу кръпицу и познавал, че 
„руса жена обирала млекото на доилкьете и развальал 
маджиуту.

Петко Тошкин – Стакевци, по време на коситбу у Го-
лаж, видел чупренски овце да пасу и питал другити косьа-
че, очу ли млеко да кусаю. Турил празну паницу,  покрил ю 
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с белу кръпу, наколеничил до ньу, към овцете, зажмал и 
заванул да шушня нещо и мърдал с пръстити си на рукье-
те, све едно че дой овцу. Тека наприл три пути, манул 
кръпуту, а у паницуту – кръв. Казал че овцете биле ялове, 
кои издоил.

Йована Митова Спасова от Г. Чифлик, научила всич-
ки как да предпазват кравите си: „Кът се отели крава, 
чжорбаджията се соблече чисто гол и три пути обиколи 
кравуту. После се посере до ньу и с говното намаже виме-
то и дума: Деда Петко, вместо млекото, да обере говно-
то. Разказът е на Елена Нешева от с. Стакевци.

 Това се само няколко примера за ролята, която иг-
рае в живота ни магията. Разказите, устни или писмени, 
за чудеса , чудни изцеления, спасения на села от болести 
или други беди, за лечебната сила на сакрални предмети, 
оброчни дървета, целебни извори и т.н. се интерпретират, 
като преки свидетелства, че магията съществува.
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Доц. д-р Йорданка Манкова
Регионално краеведско дружество – Враца

За народните лечители, за  призванието им
да служат в името на човешкото здраве,

за морално-етичния кодекс
на лечителската им дейност

В хода на историческото развитие на човека въпросът 
за опазването на здравето му стои като необходимо условие 
за съществуването му. Отначало инстинктивно, по пътя 
на емпиризма, а по-късно – все по осъзнато, той започва 
да търси зависимостите между здравето си и обективната 
действителност и мястото и ролята си за постигане на хар-
мония между тях. В тая борба за опазване на човешкото 
здраве в социалните колективи се отделят личности, които 
в дейността си синтезират натрупаните през хилядолетия-
та опит и знания в борбата с болестите и по своята същност 
се явяват предходници на лекарската професия. В култур-
ната история на Врачанския край сведенията за наличи-
ето и лечителската дейност на такива лица имат твърде 
далечен произход – от периода на траките (т.нар. „лекари 
на Залмоксис“), през периода на античността и среднове-
ковието и до времето на късното възраждане.1 Потвържда-
ват го и спомените за тях в историческата памет на вра-
чанското население от следосвобожденските години, и 
срещите и разговорите на автора на настоящото съобще-
ние с техни представители в последните три десетилетия 
на ХХ в.2 Именно на базата на извлечената от  последните 

  1 Манкова, Й. Исторически корени на традиционната медицина във 
Врачанско. – Изв. муз. Северозап. България
 2 Теренните записи по проблемите на традиционната медицина са 
архивизирани във фонда на отд „Етнография“ към  РИМ – Враца под 
сигнатура РИМ – Враца, Е-ДК НМ, л.1 – 385.
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 източници теренна информация се базира и настоящото 
ни изследване, с което ще се опитаме да очер таем словес-
ния образ на народните лечители, дали своя принос за 
опазване на здравето на местното население до времето, 
когато тази роля се поема от представителите на съвре-
менната научната медицина. Според нея най-често народ-
ните лечители онаследяват знанията и лечебните практи-
ки, които упражняват, по „пряка кръв“ – от майка, тя/той 
пък – от своята майка „от баба, от баща или дядо, които са 
се занимавали с лечителска дейност. В зависимост от спе-
цифичната им лечебна практика във Врачанско ги имену-
ват обичайно баячка или баяч, които лекуват болните с 
баене, врачка или врач, които „врачуват“ – гадаят за при-
чинителя на заболяването, които лекуват травматични 
увреждания на крайниците – правилец/правилка, които 
запšйват болните с билкови отвари – запаŒч, запаŒчка 
(запайвЎч, запайвЎчка), които умеят да „пускат“ кръв – 
кръвопускЎч,/кръвопускачка. Най-общото наименование 
на жените с по-задълбочени знания, упражняващи ле-
чителска дейност, е баба, или стара баба.3 За да усвоят 
обаче лечебния опит и знания на своите предшественици 
и за да пристъпят към упражняваната от тях лечителска 
дейност, според законите на наследената традиция те 
е трябвало да отговарят на някои задължителни за тях 
условия. Когато народният лечител достигне преклонна 
възраст и повече не е в състояние да лекува, традицията 
му е повелявала да предаде знанията и уменията си на 
свой приемник, който да е все още „чист“, т. е – недос-
тигнал полова зрялост – момичето да не е влязло в своя 
менструален цикъл – „да се не е още пропрЎло“, а момчето 
– „дод˜ се не е венчавЎло“, „да не е познЎло още женЎ“. Не 
е ли спазено това условие, дори да са научили баянките 
и придружаващите ги обредни действия, лечението, кое-

  3 Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 1994, с. 67- 68;   
РИМ – Враца, Е-ДК НМ, л.л. 21, 46, 76, 84, 132, 178, 246.
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то ще провеждат, няма да бъде успешно, от тях „нема да 
има лек“ и „болестта не минœва“.4 

Натрупаният житейски опит и продължителната ле-
чителска практика са задължителни за нововъведените в 
лечителството лица, за да започнат да се приемат от со-
циалния колектив като лечители. Смята се, че те са защи-
тили правото си да лекуват едва след като са придобили 
известност с практиката си и показаните в нея лечителски 
възможности и лечебни резултати,. Това говори за задъл-
жителен възрастов показател при очертаването на тяхна-
та характеристика. Такава е и налагащата се в полза на 
жените полова определеност на занимаващите се с наро-
долечение.5 С баене и врачуване се занимават изключи-
телно жени-лечителки, а представителите на мъжкия пол 
сред тях, с редки изключения, ориентират лечителството 
си към травматичните увреждания. 

Посвещаването на приемника в лечебните практики, 
предаването на придружаващите ги баялни слова и ле-
чебните знания във времето на традиционното народоле-
чение става на специално обредно място – над вода, при 
върба или под мост и със специален посветителен обряд, 
дълбоката обредна същност на който сме изяснили в 
друго наше изследване6. В едни случаи бабата-лечителка 
предава умението си да лекува, като поставя младата си 
приемничка да стъпи на брега на реката върху върбово 
клонче, което сама е откъснала от върба край нея и я кара 
да повтаря произнасяните от нея баялни слова, докато ги 
научи. В други я отпраща да се покачи на върбовото дърво 
и да застане на три триещи се един в друг и надвесени над 

  4 РИМ – Враца, Е-ДК НМ, л.л.86, 180, 214, 245, 246, 299, 323.
  5 Гоев, А. Образът на баячката в българската народна представа. 
– В: Първи национален конгрес по история на медицината. Шумен, 
1981, с. 127.
  6 Манкова, Й. Обредната употреба на водата. Опит за функционална 
характеристика.– В: Етнографски проблеми на народната духовна 
култура. С., 1989, с. 154-194.
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 реката клонове, докато произнася баянките си и описва ле-
чебните похвати, които прилага, за да прогони болестта на 
лекуваните от нея болни.7 Лечителката Арабена Дуркова 
Алиева от с. Липница е приела още като дете уменията си 
да лекува от баба си – прочута врачка в региона – по разли-
чен от описаните по-горе начини. Тя тайно е наблюдавала 
и усвоявала лечебната º практика. Така я посъветвала 
лично баба º, която убедено вярвала, че за да „превз˜ме“ 
някой умението º да лекува и „да има лек“ от баянките º, 
трябва „да открадне“ думите, които тя произнася по вре-
ме на извършвания от нея лечебен акт. Друга лечителка 
– Вътка Лашкова от с. Камено поле – според теренните 
ни записки е придобила способността си да лекува при 
необичайни обредни обстоятелства – баща º убил смок, а 
тя го доубила с петата си. Тази е причината – според нея 
– тя да придобие умението си да „върти от дана“, като с 
леки въртеливи движения на петата си масажира корем-
четата на малки деца, когато са болезнено подути.8 

От съществено значение за обектът на нашето про-
учване – по-изявените със здравните си познания лично-
сти – е умението им да разпознават различните видо-
ве болестни състояния по симптомите им, вярно да ги 
диагностицират и правилно да подхождат при избора 
на лекарствените средства и похвати за лечението им. 
Усвоени от предходните поколения или утвърдени от на-
блюденията им в хода на предприеманите от тях битки с 
болестите в името на човешкото здраве, тези изисквания 
са налагани от самия живот и стремежът им да отговорят 
на тях през годините е постоянен и неотменен. В резултат 
на това в мисленето им са се утвърдили трайни знания за 
проявленията на различните видове болестни състояния и 
лекарствените материали, прилагани при лечението им и 
допринасящи за постигането на оздравителен ефект10. 

  7 РИМ – Враца, Е-ДК НМ, л.л. 10, 57, 214.
  8 Пак там, л. 29.
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„От чœдо доЎдат (х)šрата, от зор!“ или „От зор е до-
шˆл, от чудо, не е от добрš“ са най-често произнасяните 
думи от народните лечители, с които сме се срещали по 
време на нашата работа на терен, когато са се опитвали 
да ни обяснят защо болни продължават да търсят помо-
щта им дори при наличието на днешната медицинска 
помощ. От разкази на преживели болестни състояния и 
потърсили помощта на народни лечители научаваме, че 
пътят им към изцелението не винаги ги е отвеждал при 
точния за тях лечител. От едно село – в друго отивали, 
от един лечител на друг попадали… Търсели изцеле-
ние там, където са им казвали съселяни, минали преди 
тях по тези пътища… и така – докато си намерят ц˜ра. 
А той, според местна поговорка, „може да струва и пет 
пари, ама требва да го знаеш кой е“, или да намериш 
човека, който го знае. „И добре е, че се намираа такива 
šра, че онš некоги, като не е имало докторе ако и баби-
те не мš(г)ат да им помогнат – така си кЎпеа“ (така са 
си умирали – Й. М.)11.

  9 Пак там, л.л. 84, 132.
 10 Манкова, Й. Рационални моменти в лечебната практика при 
лечението на епилепсия.–В:Сб. Материали от ХХVI международен 
конгрес по история на медицината. Пловдив, 1978, с.48-49; Средства и 
похвати  за лечението на болестта епилепсия от народни лечители във 
Врачанско.– В: Изв муз. в Северозападна България/по-нататък ИМСЗБ/ 
Т. IV, 1980, с.129-148.; Традиционни средства и похвати за лечението 
на някои кожни заболявания в лечебната практика на населението 
във Врачанско. –В:Сб. Доклади от I национален конгрес по история на 
медицината. Т I, Шумен, 1981, с. 159- 163; Народолечебното изкуство 
в манастирите от Врачанско през ХVIII–ХХ век– В: Сб. Доклади от II 
националлен конгрес по история на медицината.Търново, 1985, с.54-
56.;Към въпроса за органотерапията в традиционната медицина на 
българите.По материали от Врачанско. –Част I –ИМСЗБ, Т. 22, Враца, 
1994, с.97-134; Част I I – ИМСЗБ, Т.?+, Враца, 1995, с. 127-196; Народни 
знания и лечебен опит за опазване здравето на жената във фертилна 
възраст.– ИМСЗБ, т.30, Враца, 2004, с. 11-40.
  11 РИМ – Враца, Е-ДК НМ,  л.л. 38, 178, 192-193, 201 и 214.
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Към специфичната си лечителска дейност народните 
лечители пристъпват отговорно. В редица случаи тя не се 
изчерпва само с конкретния лечителски акт и назначеното 
от тях лечение. Грижите им за болните продължават и след 
него. Понякога те го придружават обратно към дома му, 
където остават колкото време е необходимо, за да продъл-
жат лечението му, да се намесят при нужда, „ако нещо не 
потръгне добре“, да наблюдават и облекчават здравослов-
ното му състояние, докато се уверят в доброто протичане 
на провокирания от тях оздравителен процес. В борбата 
им за здравното благо на потърсилите помощта им те из-
цяло са отдадени на идеята да ги излекуват. Теренната ни 
информация, осветляваща моралния им облик, изобилства 
от десетки свидетелства за благородството на характерите 
им и състрадателното им отношение към болните, потър-
сили помощта им. При срещите ми с тях многократно съм 
слушала уверенията им, че са давали всичко от себе си, за 
да им помогнат. „Болен от вратЎта си не съм връщЎла 
– разказвала ми е за лечебната си практика Радка Иван-
чева от с. Зверино – и кво съм знаŒла – напрЎйла съм го! 
Като е обол˜л човек и е дошъл при тебе – длъжен си да го 
подириш от (в)сичко, па ако има цер и от Бога век – ша оз-
драв˜е!“… „Едно дете ми го дон˜соа мъртво, от Елисейна 
– поведе ме преди години друга наша информаторка към 
своя лечителски свят – у сред нощ беше. Яз ми беше нещо 
не добре и воз ми се не год˜ше да ставам, коги почœкаа на 
вратата. Ама кво да прЎа, от зор идат šрата, мош ли да 
не станеш! А като го видšх детето, а оно се опрšстило… 
Ох, мале,– рекох им, – що сега го носите, немЎ ли ден за 
тЎа работа!“ А они: „СегЎ му станЎло такЎ. ПочнЎло да 
пищи…, падЎло, ставЎло, падЎло, ставЎло, дод˜ паднЎло 
вече у несв˜с(т) (загубило съзнание – Й. М.). Гледам: дете-
то мъртво – пущºло пеня на устата, обърнало оченца-
та….Кво мšаш (можеш – Й. М.) да му напрЎйш? Буряне 
не мšа да му дад˜ш, що оно – умрело. И я …кво знаŒх и кво 



177

можЎх – напрЎйх – баŒх му. Мерºх го със свиления конец, 
обирЎх му от косите, от ноктите… Доде траŒ тава – де-
тето не мръднЎ. ТурнЎх им у една торбица от бурянете 
(лечителката се старае винаги да има отвара от тях, защо-
то не знае кой кога ша я подири – Й. М.), да му дадЎт, ако 
се съсв˜сти, че ма беше страх да го зад˜вам. И казЎх (на 
майка му – Й. М.) когЎ дšйде деветия ден, ако до тšгива го 
не дигнат у болница, да дšде пак. И на деветия ден она ºде, 
ама го не нšси, ми го вšди за рˆка…“12

Най-често лечителите, обект на проучването ни, са си-
гурни в лечебните резултати, които преследват с осъщест-
вяваното от тях лечение: „Не са ли сигурни – не се захва-
щат.“ Лечителят Стефан Банов от с. Михайлово по време 
на една от срещите ми с него представи лечителската си 
дейност, изброявайки заболяванията, при които успешно е 
помагал на потърсилите помощта му болни: „ЗапЎам и от 
попикЎванье, от лошЎта болес(т), от парализа сеги му 
викат, кога та счезне снагата, скове та, кога човек е пре-
жив˜л нещо големо, та му стане нещо на главата. Оди 
като глЎмав (като отнесен, като въртоглав – Й. М.), вика – 
не е на него си, наврът˜ло му са а нещо у главата (някаква 
натрапчива мисъл го сподвижва – Й. М.). И за бездетство 
помага мойта запойка. Еле па за лошЎта болес(т) – вед-
нъж да пºне – и то я пресеч˜, не пада вече!“ Лечителката на 
кожни заболявания Иванка Масуранска от с. Селановци с 
убеденост препоръчва един „цер“, който хората трябва да 
си набавят предварително, дори да не са обол˜ли (да не са 
се разболели – Й. М.), за да го имат под ръка, когато се на-
ложи. „Кога се разсºпва месеца (започва да намалява след 
пълнолуние – Й. М.) или кога затъмн˜ва слънцето – ша 
ми помните думата! – наведи се и з˜ми з˜мня из под де-
сния си крак. И я връжº у крˆпица и я дигнº н˜къде. И кога 
ти се Œви екзема, пришки н˜какви – само ша а посолиш 
и край! Сºчко заздрЎйва. Баячка от „посакци“ (мастит) е 

  12 Пак там, л. 46.
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категорична, че потърси ли някоя кърмачка при това за-
боляване на гърдата º нейната помощ – „от едно бЎянье º 
минава… мине чед˜ не е било.“

 В записките ми от с. Лесура през 1978 г., по време на 
срещата ми с баячката от урочасало Йота Шитовска, от-
кривам още едно потвърждение за увереността, с която 
местните лечители подхождат към лечението на някои за-
болявания. „Като урочаса човек – разказвала ми е тя, – а 
оно почне да повръща… Деца мънинки, па и дрът човек.. 
Така доде, та оболее. И доде при мене, та му побаям и оно 
му мине“. Друга лечителка-баячка е категорична в пости-
ганите от нея лечебни резултати „…ша му пребЎем три 
пˆти и оно мºне – чед˜ не е билš. Дек съм баŒла – не са 
повтšриле да дšйдат. Излекœвала съм ги.“13

Народните лечители добре съзнават ролята си на 
лица, от които особено зависи добрия изход за болните при 
упражняваната от тях лечебна практика. „Лекувах едно 
дете… От Тлачене ми го докараа. Ама оно… сЎмо че не 
е умрело. Тие тръсеа свещ да му палят. Ама я се нафЎ-
нах да го лечим. Запаях го, какво го още не правих… И му 
мина!“ Затова за тях е от съществено значение сами да 
набавят лекарствените растения, с които боравят и кои-
то добре познават, сами да приготовляват отварите от тях, 
или комбинациите им с други лекарствени материали, а в 
някои случаи сами да проверяват върху себе си и лечебно-
то им въздействие. „ТавЎ съм го самЎ изпºтала – сподели 
с мен веднъж лечителката Иванка Динкова от с. Хубавене, 
докато наблюдавах как бае „от брадавици“ и ги лекува с 
пресен сок от смокиня – и ти кЎ(зв)ам, че ша мºне. А ако 
не мºне – да ми отсеч˜ш и дв˜те рˆце!“ Лечителката Рад-
ка Иванчева от с. Зверино пък „целия си живот“ е пре-
карала сред билките, защото е израснала на кошарата на 
семейството º в планината, отлично ги разпознава „коŒ за 
коŒ болес(т) е“ и какъв може да бъде лечебният ефект от 

  13 Пак там, л.л.23,55,175,179,180.
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употребата º. Затова и е категорична в заключението си, 
че „за с˜ка болест си има и бºлкя, ама тр˜бва да я знаеш 
коя е“ и че „силата º да лекува идва от тях, от билките, 
защото са Божье творение“. И Рада Бальова – друга лечи-
телка от същото село – смята, че не толкова от лечителя, 
а от избора на лекарственото средктво, с което пристъп-
ва да лекува болните, зависи възвръщането на здравето 
му. Склонна дори да омаловажави своята роля, тя отдава 
повече значение на положителното въздействие на лекар-
ствените материали, с които борави. „Я не съм врачката! 
– казвали ми е тя, – Врачката е тревЎта, дек му давам 
да пие.“, „Ако бºлкята е за таа бšлес(т) – лек ша ºма, а 
ако не е за нея – ц˜дняка с тревЎта да иззšбе (да изяде – Й. 
М.) – за бадевЎ (в см. напразно – Й. М.) си е!“14

При всичката убеденост в знанията си и лечебното 
въздействие на лекарствени материали, които използват, 
народните лечители не изключват и възможността про-
вежданото от тях лечение да не даде очакваните резулта-
ти, готови са дори да се примирят с неуспеха си / „Я как-
вото можах – напраила съм го…ама може нейния цер да 
е у друга баячка“. В хода на работата ми по настоящата 
тема понякога съм споделяла и откровенията на някои от 
тях за безсилието им да се справят с някои заболявания 
и последвалите от него несполуки. „Едно момиче доаждЎ 
при мене… И поливЎх го, и запайвЎх го …Ама лек немЎ от 
мене. Нейния лек тр˜бва да е бил у друга баячка“; „На бœца 
(туморно образувание – Й. М.) ли какво сме пра(в)ºле? Не 
сме знаЎле от какво иде и нищо им не прЎвееме (на бо-
лните). ТакЎ си го носеа… дорд˜ оно ги отнес˜.“; „При уха-
пано от стършел нищо не помага – мрът (умират – Й. 
М.)!“; при родилна тр˜ска – също („Умºраа си жените от 
тавЎ, сºротите!“, както и при чума. „ От нея само сме 
бегЎле… Кобне ли я некой – нема спасение… Ч˜каш го дод˜ 
предад˜ дœша.“, или при сºнята пришка) „БЎям му, амЎ 

  14 Пак там, л. л. 127, 138, 225.
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онš ако е за бЎянье – за едно денонощие спЎдне, а па ако не 
е… ша т˜гли! Налº не е такЎ като с рˆка да го фЎна и 
да го пšмета?!“15 В полза на тяхната етичност говорят и 
десетките им признания по време на моите срещи с тях, че 
не винаги са постигали преследваните лечебни резултати, 
особено при заболявания, които трудно се лекуват. Такива 
за тях са „ч˜рната („магарешката“) кашлица“, „н˜рвена-
та болес“, „припЎдливата“, „šфтиката“. Във времето на 
традиционното народолечение здравно познание на ту-
кашното население определя и болестите, които „въобще 
не се лекуват“. Между тях са шарката/, „Она се не лекува. 
Требва самЎ да си иде“/, „оградºсано“ „фащенºца“ (задух), 
„тр˜ска“, „лšшото гърло“ (скарлатина), кръвоизлив при 
жените, „ испанската болес(т), популярна и с наимену-
ванието „чума“/ и „(х)ол˜рата“. Според информаторите ни 
по темата за лечението на която и от тях да станеше дума, 
получавахме категоричния отговор „това са не лекува“, „не 
сме знаяле какво да правим с това“, „(х)šрата такЎ си го 
нšсеа дод˜ оно ги отнес˜“, „от това най-много са умирЎле 
децЎта“, „жените от това си умºраа“. „Цер н˜ма“ и за 
„ч˜рната жълтеница“, и за т. нар. „бœца“ (злокачествено 
образувание –Й. М) – „Тава рак н˜коги са не е и спомен-
вЎло, па с˜ги – кой œмре наскор˜ – се на рак го изкЎрват“16 

В многообразната си дейност самобитните лечите-
ли от Врачанско в проучвания период от време прилагат 
най-вече онаследените от предхождащи ги лечители зна-
ния и лечебни похвати. От съществено значение за тях е 
доброто познаване на лекарствените материали, с които 
им се налагало да боравят, времето за брането и начините 
на сушенето им, знанията коя част от тях се използва и за 
какво заболяване, как се използват за лечение – във вид на 
отвари, запарки, пресни извлеци, скълцани на кашичка, 
чрез прилепването им до рани от различно естество, чрез 

  15 Пак  там, л.л. 76, 79, 84, 229, 243.
  16 Пак там, л.л. 8, 87,  90, 106, 107, 144,  182, 196,  227
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натриване с тях, чрез напушване и т.н. Важни за практи-
ката им са и знанията за лечебното въздействие на лекар-
ствените средсва от органичен или минерален произход, 
за да могат в някои случаи да ги комбинират с тях. С при-
лагането им самостоятелно или в комбинации с други ле-
карствени средства, с тях местните лечители несъмнено 
са постигали преследвания от тях лечебен ефект. Затова и 
знанията им за тях не са забравени и все още се съхраня-
ват в паметта на врачанското население, а от прякото им 
лечебно въздействие то продължава да се възползва поня-
кога и до ден днешен.17

В арсенала на лекарствените материали, използвани 
от народните лечители, преобладаващо място заемат ле-
карствените растения, наричани в проучвания регион бил-
ки. Те дълбоко оценяват значението им за човешкото здра-
ве и затова една от тях, на преклонна възраст, по време на 
моите срещи с нея, горчиво съжаляваше, че не може вече 
да ходи „да ги б˜ре“. „Сърцето ме боли, че гЎзиме по тех, 
а младите, кои имат крака да ходат – тава вече ги не 
интересува“. Задължително е за прибягващите до тяхната 
лечебна сила да знаят, че „за сека болка си има билка, ама 
требва да знаеш коя е, че има и билки отровни!“ – знание, 
което е заложено в първоосновата и на често употребява-
ната в речевото им общуване местна поговорка: „Ако ма 
не знаеш – дума тревата, – не кини ме, не суши ме, че яз 
тебе ша изсуша, яз тебе ша откина!“18

 С поредните щрихи, които полагам върху рисувания 
от мен словесен образ на народните лечители, се надявам 
да добавя и още две техни отличителни черти – смелост-
та и решителността им в упражняваната от тях лечебна 
дейност. Те са задължителни за тях по време на някои от 
магически осмисляните и трудно осъществими лечебни 

  17 Манкова, Й. Към въпроса за традиционната  оганотерапия в 
традиционната медицина на българите, част I и II.
    18 Пак там
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 актове, които предприемат при някои конкретни заболя-
вания / в случая – при „припЎдливата болес(т). Обредно-
то време и мястото за провеждането им е определено от 
традицията: нощем, в потЎйна доба, извън селището, при 
самотно вековито дърво, на кръстопът. След осъществява-
нето им болният се оттегля в посока към селото, а лечите-
лят му остава сам на мястото, където е провел лечението, 
за да довърши разправата си с болестта му – „заравя я“ в 
изкопана от него дупка в земята, „изпраща я“ или я „про-
гонва“ вдън гори тилилейски, предлага º, с цел да я бла-
горазположи, донесени за нея дарове…Докато трае това, 
според установените от традицията правила на протичане 
на лечебния акт, той не трябва да се страхува, „не требва 
дори да тр˜пне“, защото според народното вярване „болес-
та може него да надвие“ – той „да осакат˜е“, „да обол˜е“, 
или да започне да припада.19

Обилието от теренни записи по темата, с които разпо-
лагаме, предлага информация, според която макар че във 
времето на нашето проучване по темата народните лечи-
тели разполагат с наследения от предходните поколения 
богат арсенал от лекарствени средства и познанията им за 
болестите, за начините на лечението им с тях, в ежеднев-
ната си лечителска дейност те продължават да полагат и 
непрекъснати грижи за неговото дообогатяване и за свое-
то доусъвършенстване при боравенето с него. Вероятно 
на тези им непрекъснати търсения се дължат и знанията 
им за предпазване от някои заболявания. Между тях за-
служава да отбележим една твърде рядко срещана обичай-
на мярка с профилактична насоченост, каквато е т. нар. 
„нишаняване“ на здравите деца с цел предпазването им от 
шарка. С острието на ножче някои от народните лечите-
ли пробождат пришка от „чировитата“ (едрата) шарка на 
заболяло от нея дете и с него надраскват („нишанŒват“, 
„бележат“) здравото дете „некъде по гърбето“, „та ако го 

    19 Пак там, л. 262



183

заразят с болестта, да не се виждат белезите, които могат 
да останат след отзвучаването º. Убедени сме, че този ле-
чебен акт заслужава вниманието на историците на съвре-
менната медицинска наука, защото в основата му стои 
едно отколешно народно знание, на което най-вероятно се 
базира днешното ваксиниране на децата със същата цел.20

Изцяло отдадени на мисията си да се грижат за човеш-
кото здраве, те продължават да се интересуват от болни-
те си и след проведеното от тях лечение на заболяванията 
им, непрекъснато наблюдават здравословното им състоя-
ние, следят за промените в него и причините, които ги 
предизвикват. В резултат на това и от продължителната 
им лечебна практика те натрупват определени знания за 
положителното и отрицателното въздействие при конкрет-
ни болестни състояния на определени храни и напитки. 
Повсеместно срещана в проучвания регион е строгата им 
взискателност към налагания от тях хранителен режим на 
лекуваните от тях лица. и преди да ги отпратят по домове-
те им, в зависимост от спецификата на заболяванията им, 
строго ги „заричат“ от конкретни храни и напитки. Това 
обяснява налагането на някои от тях като диетични норми 
в народната медицина и в проучвания от нас регион на 
страната ни.21 

В хронологичните рамки на нашето изследване – края 
на ХIХ и първите десетилетия на ХХ в. врачанското на-
селение дълбоко осъзнава ролята на народните лечители 
като единствени лица, към които се отнася с доверие и от 
които при болестни състояния може да потърси помощ за 
изцеление. Основавайки се на „чудесата“, които те са по-
стигали в битката си с болестите с помощта на магически 
осмисляните заклинания, билки и всякакви други сред-
ства из областта на народната медицина, „общата народ-
на маса“ – според Димитър Маринов, – започва да гледа 

    20 Пак там
       21 Пак там, л.л. 84 и 132
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на тях като на „едно съсловие, отделно от другите хора“, 
приписва им свръхестествени качества и им възлага дори 
ролята на „посредници между Бога и човека“. „Всички гле-
дат на такива люде – пише той, – с някакво уважение, с ре-
лигиозно почитание, дори със страхопочитание…“22 Петър 
Любенов също говори за уважението, с което се ползват 
народните лечители сред съвременниците си. Според него 
то е такова, „каквото няма свещеника, нито учителя…За-
това щом се представят пред тях, от уважение, преди всич-
ко от уважение коленичат и им целуват ръка и коляно“.23

Одарени с природната си интелигентност, народните 
лечители отчитат в последните години на своята лечи-
телска дейност първенствуващата роля на съвременната 
медицинска наука и разгърнатите º възможностите да 
се справя със заболяванията. Свидетелка съм на десетки 
техни признания за постиженията º: „Тава сал докторе-
те го лекуват“, „Н˜коги какво е било, сеги го нема. Сеги 
пръс(т) да те заболи – веднага тичаш при доктор „Сегº 
дофторºята ги дºгат (изправят на крака болните – Й. 
М.) от мъртви“, „…ама има и докторе, които си призна-
ват, че некои болести не са за тях, а за баби.“ Затова са 
категорични в твърдението си, че „Дофтор не моа да те 
излекува от страх.“24

Една от най-изявените народни лечителки в региона 
– Пена Александрова Филчова от с. Манастирище – не 
веднъж при многобройните ми срещи с нея с носталгия се 
връщаше към дните на активната си лечителска дейност, 
когато „душа и сърце“ е давала да помага на болните. В съ-
щото време тя твърде реалистично и с одобрение гледаше 
на новото време, в което виждаше и причините за отмира-
нето на лечителската º дейност. „ДоаждЎа едно време при 
мене и болни, и не(в)šлни, и с кšла, и с каруци – казвала ми 

  22 Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи.– 
Сб.НУ,кн.28, с.238-242.
       23 Любенов, П. Самовили и самодиви. С.,1981.
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е тя, – на връволºца се тšче(х)а. Ама тšгива н˜маше кой 
да ги л˜чи. А сеги? Сеги докторете са фанЎле болестºте у 
шˆпа. За сека болка лек ша ти намерат! При мене ша се 
отбие човек само от зор и от чудо, ако не е намерил цер на 
друго место. А я – и да вºда, че не моа да му помогна бЎре 
с блЎга дума душата му ша šтлаба (ще я поотпусна – Й. 
М.), да се не ст˜га, да не чека най-лошото...25 

Увереността на народните лечители в собствените им 
лечителски способности е силна до началото на ХХ век, 
след което започва да се разколебава. В резултат на настъ-
пилите в следосвобожденските години динамични промени 
в бита и културата на местното население започват проме-
ни и в светогледните представи на врачанското население. 
Променя се цялата му мирогледна система, а това води до 
промени и в мисленето му. То се насочва към все по-пълно 
преодоляване на религиозното му суеверие и вникване в за-
коните на природата. Традиционната народна лечителска 
практика е обречена на постепенно отстъпване от живота 
на тукашното население, но започналият процес е бавен. 
В продължение на няколко десетилетия тя продължава да 
съществува едновременно с налагащата се практика на 
представителите на съвременните медицински заведения, 
докато се стигне до почти цялостното º отмиране. Ако ня-
къде все още народни лечители практикуват знанията и 
уменията си, то е повече в средите на по-непросветеното 
население в проучвания регион, в селищата, останали без 
здравни служби или в случаите на пълна безизходица при 
някои заболявания. („От чудо доадат хората…Като не 
намери никъде лек и току доде…“) Техните знания обаче за 
болестите и борбата с тях не са загубили значимостта си и 
до днешните ни дни. Възвръщането към нов живот на оне-
зи от тях, в които е заложено здравото рационално зърно 
на знанието за реалното лечебно въздействие на използва-
ните от тях лекарствени материали не само ще бъде един 

    25 Пак там, л. 262
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своеобразен поклон на народните лечители26, които вярно 
са служили в своето време в името на човешкото здраве. От 
заложената в него хилядолетна народна мъдрост и знания 
съвременната медицинска наука би могла да се обогати и 
да спечели. Разбира се, онези от лекарствените материа-
ли, които привлекат вниманието º, тя следва да подложи 
на клинични изпитания и когато се увери в лечебното им 
въздействие, да разшири с тях обхвата на знанията си за 
всички ония безценни лечебни дарове, от които народът 
ни се е възползвал във времето на традиционното народо-
лечение в непрекъснатия си стремеж да опознава приро-
дата, която му ги е предлагала и сред която той е живял 
като неразделна част от нея.

Източници:
Александър Кривошийски от с. Добролево – правилец. Лекува 

навехнато, изкълчено, счупено.
Ангелина Флорова Ставрова от с. Хърлец – баячка и лечител-

ка на навехнато, изкълчено и счупено, но само ако костта не е размес-
тена. Бае от червенка, бодежи, главобол и сурма. 

    26 С чувство на дълбока признателност за споделените народни 
знания за болестите, за предпазването от тях и лечението им през  
годините, затворени в хронологичната рамка на нашето проучване,  
привеждаме имената на по-известните с лечителската си практика 
народни лечители от Врачанския край, с повечето от които сме се 
срещали по време на нашата работа на терен. В многобройните ни 
разговори по темите из областта на традиционното народолечение те 
не пропускаха да отбележат, че дължат лечебните си знания и опит  на 
техни предходници в народолечебното изкуство, имената на които / 
макар  понякога и непълни / и спомените за  лечителската им дейност 
все  още пазеха в поетичната си памет. Добавихме и тях към този 
списък, за да продължат „да живеят” с делата си и в дните на нашето 
съвремие и за да отдадем и на тях  нашата почит и признание, при 
това не само заради  лечителската им дейност в по-ранните периоди на 
традиционното народолечение, но и заради ролята им на приемници, 
пазители и преносители на здравните познания на народа ни през 
вековете.
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Арабена Дукова Лилова от с. Липница – баячка. Лекува чер-
венка, нощно напикаване при деца, лее коршум от страх..

Богдана Митова от с. Лиляче – билкарка.
Велика Танина от с. Зверино – баячка от подлюта, металкя и 

червенка.
Велика Лилова Вековска от с. Малорад – правилка.
Владо Кирков Патерински от Враца, ул. „Олег Кошевой“ № 4 

– известен правилец, лекува посрещнато, навехнато, изкълчено, счу-
пено, деца с луксация, шипове, посукан кръст. 

Вътка Лашкова от с. Камено поле – бабува при раждането на 
деца, „върти“ от данъ (подуто коремче на дете), лекува рани, които 
„наŒдат“, „подлютени“ (инфектирани) рани.

Гана Ганчова от с. Лесура – „запайвачка“ и лечителка от „лоша-
та болес(т)“ (епилепсия). 

Гена Александрова Пунова от с. Хайредин – врачка и баячка. 
Развлича яйце и бае на урочасали животни.

Гена Герговска от с. Борован – лекувала до към края на ХХ в. от 
синя пришка („гьавола“)

Гена Иванова Ганова от с. Малорад – баячка.
Гергана Николова Русоканска от с. Малорад – известна в ра-

йона правилка, която лекува и до сега.
Гита Вълкова от с. Паволче
Гина Петрова от с. Кален – баячка от ухобол. 
Гица Вълкова от с. Паволче – лекува клинави жени (бездетки), 

бае от уплах, развлича боб. 
Демяна Вълчева Цолковска от с. Рогозен – баячка от уроци. 
Димитър Ганов от с. Оходен – правилец. Лекува навехнато, из-

кълчено, счупено.
Димитър Гергьов Врачовски от с. Върбица – запайвач. Лекува 

„лошата“ болест, нерви, стомашни разстройсва.
Димитър Серов Димитров от с. Комарево – лекува „жълтени-

чавата“ болест (жълтеница). 
Драган Могилански от с. Малорад – правилец. 
Елена Иванова от с. Гложене – лекува посрещнато, навехнато 

и изкълчено.
Иван Дамянов Томов от с. Игнатица – правилец.
Иванка Тинчева от с.Люти дол – бае от уроци и почудище.
Ивана Митова Доновска от с. Типченица – билкарка.
Ивана Пенина от гр. Враца, ул. Мургаш” № 3 –лекува рани от 

изгорено, прави специален мехлем за това.
Иванка Гарванска от с. Малорад – известна в района правилка.
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Иванка Колева от гр. Враца, ул. „Осогово“ 43 – „баба“, лекува 
рани от изгорено с мехлем, приготвян лично от нея.

Иванка Масуранска от с. Селановци – бае от страх и урочасало. 
Лечителка на кожни заболявания – екземи, пришки.

Иванка Динкова от с. Хубавене – баячка, лечителка на брада-
вици.

Ито Симеонов от с. Ботуня – занимава се с народна ветери-
нария. Лекува офит (заболяване на копитата на животни), саръдж¡ 
(очервивели рани) в които са се завъдили червеи, и сœ(х)а жаба, при 
която езикът на животното посинява и се подува.

Йона Герговска от с. Борован – прочута в миналото (края на 
ХIХ в.) баячка от гявола (синя пъпка).

Йонка Котова от к-л Згориград, Враца – запайв¡чка с клин¡в 
бурен от бездетство, маясил и червен ветър.

Баба Йорда от с. Паволче – лекувала гърлобол, бъркала в гърло-
то и пукала гнойни сливици.

Йордана Тучова от с. Лиляче – баячка от сурма, металкя, уроки, 
гаси въглени от подлютено.

Йота Шитовска от с. Лесура – баячка от урочасало и синята 
пъпка (гявола, антракс).

Баба Камена от с. Малорад – баячка.
Катерина Петрова Гръбльовска от с. Девене – баячка. Пре-

връща вода от страх, бае от посакци и сурма.
Катерина Петкова Ицова от с. Камено поле – баячка. Гаси въ-

глища от страх, от уроци, развлича яйце и бае от сурма.
Кета Лашкова от с. Камено поле – баячка от червенка.
Баба Калица от с. Оходен – „търка от железница“ (лекува с ма-

сажиране при болки в стомаха).
Коца Поповска от с. Малорад – баба /народна акушерка/
Мара Чулева от Враца, ул. „Осогово“ 49 – лекува екземи, клинави 

(бездетни) жени, рани от изгорено с мехлем, приготвян лично от нея.
Марин Опров Калинов от с.Хърлец – правилец, наследил зна-

нието да лекува от дядо си Камен – известен лечител в региона. На-
мества счупено, дори „ако е на паздерка (в см. така, както се счупва 
стъблото на гръста когато я „мънат“ с мелица – Й. М.) Занимава се 
и с лечителство на „самодивската“ болест (схващане на крайниците), 
червен ветър, говежди далак (антракс), кози далак.

Мария Петрова Щрабанска от с. Люти дол – лее коршум при 
уроки.

Мария Трайкова от с. Стояновци – баячка от зъбобол, уроки, 
сурма и червен ветър.
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Мария Ангелова Денчева от с. Хайредин – запайвачка. Бае от 
уроци, развлича яйце и бае на клинави (бездетни) жени, на ревливи 
деца, на урочасали животни.

Марица Петрова от гр. Враца, ул. „Осогово” 31 – лекува рани от 
изгорено с мехлем, който сама приготвя. 

Менка Иванова Димитрова от с. Краводер – бае от страх, под-
лютено, подсечено, металкя. Гаси въглени от уроки.

Милка Иванова Димитрова от с. Краводер – баячка от страх, 
уроки, металкя и подлютено.

Милка Иванова Цолова от гр. Враца, ул.Гаврил Генов” №34 – 
баячка от страх и задух.

Мира Върбанова от с. Малорад – баба (народна акушерка)
Мита Ценова от с. Търнак – лечителка на „лошата болес“ по де-

цата (детска епилепсия) 
Дедо Никола от с. Еница – прочут из целия Северозапад прави-

лец, живял до към 1940 г. 
Николина Цолова от Враца – лечителка на маясил/хемероиди.
Параскева Иванова от Враца, ул. „Подбалканска“ 14 – лечител-

ка на рани от изгорено със специален мехлем, който лично приготвя.
Параскева Симова Пачова от с. Бутан – запайвачка и баячка 

от уроци.
Пена Александрова Филчова (Дърманката) от с. Манастири-

ще – запайвачка и лечителка на лошата олес(т) епилепсия, баячка от 
сурма, металкя и жлега, лекува с баене „бабичасали“ деца, „неспокоен 
сън“, „плач по време на сън“, нощно напикаване, ухобол, чисти ушите 
с восъчни фитили

Пена Асенова Пунова от с. Хайредин – лечителка на маясил 
(хемероиди).

Пена Геновска от с. Селановци – баячка от страх.
Пена Нинова Дилова от с. Оходен – врачка, лее коршум от 

страх.
Пена Петкова Нанчева от с. Игнатица – лекува червен ветър, 

синузит,, задух, нощно напикаване на деца.
Пенка Хаджийска от с. Паволче – лекува навехнато и изкълче-

но, лекува гнойни сливици, като бърка в гърлото и ги „пука“.
Пена Стайкова от с. Комарево – баячка от червен ветър . 
Пенка Борисова Гетованска от с. Баница – превръща вода от 

страх
Петка Велева Петрова (Кръстевица) от с. Средни рът – билкар-

ка. Лекува с баяне бодежи и циреи
Петра Димова от с. Галово – баячка от страх.
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Пешка Петкова Юлашка от с. Търнава – врачка. Лее коршум и 
пука мамулье от страх.

Равена Дуркова Алиева от с. Липница – баячка от червенка.
Баба Рада от с. Галово – баячка , лекувала от очебол (металкя). 
Рада Бальова от с. Зверино – лекува с баяне от уроки, от уплах 

и червенка. Лекува деца „едноденчета и едномесечета“, клинави (без-
детни) жени, плач при малките деца.

Рада Каменова Колева от с. Струпец – баячка, лее коршум и 
превръща вода от страх

Радка Иванчева от с. Зверино – лечителка на „снамерничавата“ 
(ниелата), „лошата болес(т)“ (епилепсия)

Ристана Митова от с. Липница – развлича яйце и бае от уроки.
Сандо Девенски от с. Баница – правилец. Лекува изкълчено и 

навехнато при хора и животни. 
Симеона Ашламашка от с. Михайлово – лечителка на жлега 

(заушка)
Стамена Вълчовска – от с. Девене – баячка от уроци.
Стефан Ганчов Банов от с. Михайллово – лечител на „лошата 

болес(т)“, „припадливата болес(т)“, на бездетство, на нощно напикава-
не на деца и „кога го е счезнало човек, та не може да мръдне“ (пара-
лиза), шипове.

Тодорка Коприйска от с. Девене – бае от червенка и гаси въгли-
ща от уроки.

Тошка Димитрова Косталевска от с. Три кладенци – гаси въгли-
ща от уроки, бае от подлюта, лекува косопад, екземи, пършеи (лишеи) с 
мехлем, за направата на който използва цвят от магарешко тръне.

Цанка Петровска от с. Борован – лечителка на очебол, отстра-
нявала перде на окото с помощта на „листец на една трева, който по 
краищата º завършвал със зъберчета“. С тях тя деряла пердето, дока-
то го премахне.

Цанка Тодорова Пешкова от с. Добролево – бае от подлюта и 
страх.

Цвета Ангелова Рачова от с. Добролево – билкарка.
Цвета Винарковска от с. Малорад – баба (народна акушерка)
Цветана Пенина от Враца, ул. „Мургаш“ 6 – приготвя мехлем за 

рани от изгорено, за всякакви други рани – от посичане, от подсечено, 
от подлютено, загноили и гангренясали рани

Цено Ангелов от с. Търнак – баяч от маясил и от урочасало при 
хора и животни.
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Гергана Богданова
Средно училище „Христо Ботев“ – Враца

Фамилната памет за традиционната 
медицина и лечебната сила на природата

(ръководител Малина Тодорова)
Разказите, спомените и историите, които се говорят в 

една фамилия са жива памет. Памет, която чака да преда-
де на нас, новите членове на фамилията, онази история и 
умение, които до сега не са записани, защото се предават 
чрез ръцете и от уста на уста. Разбрах, че за да ги запом-
ниш, първо трябва да ги почувстваш със сърцето. Толкова 
мили спомени имам от ранното детство. 

В уюта на бащиния дом съм сгушена до баба Ванче. 
Тя доплита елече на дядо Илия, аз плета шалче, сетне тя 
сръчно замесва содена питка, меся и аз, поруменяла пове-
че от щастие, не толкова от усилие. А Великден на Чирен, 
няма по-красиви перашки от моите! Шарам ги с листенца-
та на здравеца, божура и мушкатото от бабината градина 
и винаги с дядо ми Георги, чието име и род продължавам. 
Така, чрез безкрайна обич и грижа и до днес получавам 
знания за нематериалното наследство на моята фамилия – 
традиции, обичаи, обреди, знания и умения за много неща 
от живота, между които особено място заемат бабините ле-
кове. 

За всяка болка има билка! Тази народна поговорка за 
първи път чух от моята прабаба по майчина линия баба 
Цветана, тя пък я знаела от свекървата, която често раз-
казвала с уважение за баба Пръва, лечителката в нашия 
род. Заинтригувана от този интересен факт, реших да на-
правя проучване чрез методите на устната история, които 
вече познавах от училище.
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Щом търся историята на собствените си корени чрез 
проявите на народната медицина трябва да знам нейното 
развитие през вековете. Сведения за практикуването на 
традиционна медицина в миналото намерих с помощта на 
моя баща, който е историк по образование. Открих, че още 
древните траки, които обитавали нашите земи, са известни 
с познанието си да лекуват с различни билки, музика и ле-
чебните свойства на минералните извори. Гръцките автори 
пишат за тях, че са използвали корените на сладката па-
прат като средство против свинска тения, което и до днес е 
познат метод в народната медицина. По-късно, от епохата 
на Средновековието е запазен глаголическият текст „Цяр-
овете на Свети Козма“, а в произведението „Шестоднев“ е 
записано, че болестта плеврит се лекува с върба, топола и 
кукуряк, препоръчано от народната медицина и днес. В 
Хилендарският медицински сборник от XIVвек е описано 
поведение при остро температурно състояние, което включ-
ва хладка баня, мазане с розово масло, миене на лицето и 
крайниците със студена вода, преобличане и спане на хлад-
но. От XVIII век са запазени Рилският и Самоковският ле-
ковник. Според редица исторически сведения в началото 
на XX век българите разчитат главно на своята традицион-
на медицина и до болница прибягват само, когато не могат 
да се справят в домашни условия. През 1977 г. народният 
лечител Петър Димков издава тритомен труд „Българската 
народна медицина“, което е сигурно доказателство, че тра-
диционната медицина продължава да битува в ежедневие-
то на българина и в по-ново време.

Предстоеше ми да отговаря на въпроса как се проя-
вява традиционната българска целителна система според 
родовата история на моето семейство? За да разбера, на-
правих интервю с някои от членовете на фамилията. Това 
пътешествие в миналото ме срещна отблизо с интересни 
спомени в живот изпълнен с тежък труд, обич и грижа за 
близките.
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Георги Цветков Стоянов, на 59 г., с. Чирен, дядо по 
майчина линия (28.10.2018 г.): 

„Пръва пристанала на Димитър и дошла от село Бо-
рован в нашето село Чирен. Знам добре тази история, за-
щото прапрадядо ми Димитър е родоначалник на нашия 
род Врачкинци. Нарекли ни така заради способностите на 
жена му Пръва да лекува. Тя била врач, т.е. лечителка. 

Пръва била слаба и ниска женица, че е бедна разби-
рали даже врабците, щото от нея храна не чакали. Когато 
вдигала синията след обеда на рояка дечица, тя сбирала в 
длан трохите и понякога това била единствената й храна-
та. Недоимъка често я водел при нейния брат в село Боро-
ван. Той по имал, щото при него идели бездетни невести 
и той ги лекувал с треви и баене. Те му носели коя хлебец, 
коя сиренце, абе жални за челяд давали мило и драго. Дали 
той я научил да познава лековитите билки, не се знае, но 
по-късно тя се прочула като чиренската лечителка. Това 
станало след като Пръва се върнала от „оня свет“. Един 
ден тя паднала насред двора, децата припищели, мъжа й 
Димитър притичал, навел се над нея, после рекъл: „Бог да 
я прости, Пръва!“. Подкарали я с каруцата като покойни-
ца, но тя се свестила, в ръката си държала камък с дупка, 
а в дупката трева. Хората от селото и околията вярвали, 
че Бог я е върнал с дарба. Идвали по всяко време, търсели 
лек срещу всякакви болести и баба Пръва помагала, кога 
с билки от чиренското поле, кога с баене против уроки от 
зли очи. 

Тази история знам от моята баба Ката. Тя казваше, че 
когато се оженила за дедо ми Стоян, заварила баба Пръва, 
която тогава била на 103 години.“ 

Иванка Исаева Илиева, на 69 г., град Криводол, баба 
по бащина линия (20.10.2018 г.): 

„Родена съм в балканското село Миланово. Моите зна-
ния от народната медицина са от най-ранните ми годи-
ни, защото горе в планината, заобиколен от толкова много 
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билки, човек сам си става лечител. Майка ми ни лекува-
ше само с народни рецепти. За различни болежки пиехме 
чай от разни билки, който сами беряхме по ливадите: глог, 
жълт кантарион, мащерка, лайка. През зимата сварявахме 
изсушени горски плодове на ошав, който пиехме при прос-
туда. За затопляне възрастните мъже изпиваха по един 
филджан плодова ракия с една супена лъжица препечена 
захар. За предпазване от болести беряхме трънки, майка 
ми ги поставяше в гърне, наливаше вода, колкото да по-
крие плодовете и след като сока ферментира, го пиехме 
сутрин на гладно, по една супена лъжица. При стомашно 
разстройство изяждахме по няколко червени дренки. При 
висока температура, за да се свали, се смесват равно ко-
личество вода и оцет, намокря се платно и се увива тялото 
на болния, поставя се и суров картоф на челото. При запу-
шен нос и хрема се слагат топчета захаросан мед в носа. 
С повечето от тези народни рецепти съм лекувала децата 
си. Днес предавам знанията на внучката си Гергана. Тя 
вече познава различните билки и в двора на фамилната ни 
къща двете сме засадили лековитите растения златна пръ-
чица, дебела Мара, мента, маточина, мащерка, къпина, 
магданоз, джоджен, чубрица, здравец, невен и индрише.“ 

Цветана Иванова Вачева на 79 г., с.Чирен, прабаба 
по майчина линия (28.10.2018 г.): 

„Родена съм през 1939 г. По мое време ползването на 
народната медицина беше всеки ден. Като се порежем, ва-
рим смрадлика и топим порезаното, та да зарасте по-бър-
зо. Ако в раната има нечистотия, берем живовляк и слага-
ме листо върху нея, та да се отвори сама и да се прочисти. 
Когато кашляме, майка ми маже вестник със свинска мас 
и газ от лампата. После го набоде с дебелата игла и го лепи 
на гърдите с тая страна, дето е маста, иначе газта ще изго-
ри кожата. При болки в стомаха, баба ми сваляше котлето 
от печката, обръщаше го и като поседиш върху топлото, 
олекне ти. Всяка зима се говореше: „Да дойде пролетта, 
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та да се хванем за зеленото.“ Берехме коприва и редовно 
я готвехме, ползвахме я и за друго, варим я и с водата си 
мием косите“.

Станка Петрова, на 74 г., с. Крушовица, старата 
кръстница (04.11.2018 г.):

„Знам различни рецепти от народната медицина, за-
щото бях най-голямата дъщеря и често вместо майка ми 
гледах и лекувах по-малките си сестри. Ето някои от ре-
цептите, които използвам и днес. При болки в бъбреците: 
вари се свила от царевица, преди да е узряла и отварата се 
пие няколко пъти на ден. Лечение на цирей: разрязва се 
една глава кромид лук, издълбава се и в нея се слага захар. 
Пече се във фурната и след като изстине се поставя върху 
цирея, за да не падне, се прикрепя с превръзка. Престоява 
една нощ. При главоболие: върху челото се поставя листо 
от зеле. При кашлица: вари се чай от плода на драка или 
босилек. При липса на апетит: листо от пелин се стрива 
и оформя на малко топче, което се пие сутрин на гладно. 
При запушен нос: препича се царевично брашно върху 
печката и пушека се вдишва. При болка в ушите: препича 
се олио и след като се охлади, се поставят по 2-3 капки в 
ухото, също билката дебела Мара, от която се взема листо, 
отделя се течността и се поставят по 2-3 капки в ухото. От-
вара от кукуряк помага при косопад, пърхот и увеличава 
растежа на косата, прилага се и за промивка на гнойни 
рани.“ 

Катя Георгиева Стоянова-Богданова, на 37 г. град 
Враца, майка (11.11.2018 г.):

„Рецептите от народната медицина съм научила от 
майка си Генка. Прилагам ги най-често при простудни за-
болявания като правя чай от липа, лайка, босилек и шип-
ка, подслаждам ги с мед от нашия пчелин. Правя дома-
шен сироп при кашлица: 1 литър вода, 3 счукани ореха с 
черупките, една ябълка, семките на една дюля, една глава 
кромид лук с люспите, няколко листенца индрише. Вари 
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се докато течността остане наполовина. Приема се по една 
чаена лъжица 3-4 пъти дневно. При настинка: краката се 
потапят в гореща вода с морска сол. При висока темпера-
тура: охлаждане на краката, китките на ръцете и челото 
със студени компреси, направени с вода или смес от вода 
и оцет. При афти: жабурене с отвара от смрадлика.“ 

Това е информацията, която събрах. Сигурна съм, че с 
времето ще научавам още факти, защото ме интересуват и 
защото вярвам, че продължаването на фамилната памет е 
важно дело, което трябва да следват всички потомци.

Използвана литература:
Георгиев, М. Българските народни представи за болестта. // Ет-

нографски проблеми на народната духовна култура, т.1, С., 1989 г.
Георгиев, М. Традиционната медицина в предметната област на 

етнологията. // Етнографски проблеми на народната култура, т. 4, С., 
1996г.

Енциклопедия Българска народна медицина. Съставителство и 
редакция М. Георгиев,С., 1999г.

Проф. Минчо Георгиев, „Старобългарската медицина“, изд. на 
БАН „проф. Марин Дринов“ 

Доц. Георги Томов, „Медицината на траките“, Медицински уни-
верситет, Пловдив
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Янка Николова
Народно читалище „Светлина 1926“ – Моравица

Здраве от природата

Традиционната медицина се развива в различните об-
щества преди съвременната медицина. Лечението на фи-
зически и психически заболявания, основани на умения, 
практики, вярвания и опит, идващи от различните култу-
ри, въпреки че не могат да бъдат обяснени, са използва-
ни за поддържане на здравето. Има лек за всички болести 
чрез природата, твърди народната медицина, съхранила 
хилядолетния опит на предците. 

Билките – лечебни растения
Билките в България се използват под формата на хра-

на, сок, чай, екстракт, баня, инхалат или мехлем. При пра-
вилно прилагане, с билколечение се постига укрепване на 
организма като цяло.

Всеки иска да е здрав и със съвременната медицина 
се постига бързо, но често възникват съмнения. Природ-
ните средства са леки, сигурно действащи и не обреме-
няват организма. България е страна със завидно билково 
богатство. В землището на село Моравица също има го-
лямо разнообразие от билки, използвани за лечение. Ли-
повият цвят – като чай против простудни заболявания, 
маточината се пие за успокоение, бабин зъб се дава на 
бебета против колики. Плодчетата на бъза са универсал-
но лекарство спомагат за цялостното прочистване и въз-
тановяване на организма. Невен се използва за лечение 
на различни гинекологични заболявания при жените и 
като мехлем за кожни наранявания. Копривата, освен 
като храна, се ползва под формата на отвара за заздравя-
ване на косата. Алоето ползват хората при ракови забо-
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лявания, а здравецът  регулира кръвното налягане. Тън-
колистният живовляк се пие за лекуване на кашлища, 
а широколистният се използва за заздравяване на рани. 
Банята с трина (събира се оронено сено) действа успоко-
яващо и ободряващо при кожни раздразнения. Див чесън 
– за прочистване на организма.

Леля Яна си спомня, че имала проблеми със синове-
те си. Разболели се от стафилококова инфекция и започ-
нали да им излизат циреи навсякъде по тялото. Тръгнала 
по болници, започнали изследвания и лечение с различни 
лекарства и така месеци наред, но без резултат. Затова тя 
решила да потърси друг начин. Разговаряла с хора, изчела 
много книги и попаднала на една билка – див чесън. Ре-
шила на своя глава да опита и успяла да отърве децата си 
със салата от див чесън и пиене на екстрат. 

Много са билките ни и много помагат стига човек да 
знае коя, как и за какво се използва. 

Здравеносни качества притежава и водата. „Ти не си 
болен, ти си жаден“, твърди известният доктор Батманже-
лидж. Човешкият организъм е съставен основно от вода, 
а водолечението е ефективен метод на нетрадиционната 
медицина и у нас. Водата е най-ефективното лекарство на 
природата, тъй като тя прочиства и премахва токсините 
от тялото. Всички жизнени процеси са свързани с нея. Во-
дата разтваря хранителните вещества, извежда отпадните 
продукти.

Въпросът за „паметта“ на водата е изключително инте-
ресен и дискутиран днес. Резултатите от експерименти по-
казват, че тя може да носи информация за живота, реагира 
като нервна система. Положителни и отрицателни емоции 
въздействат най-силно на водата. Във всяка от световните 
религии, водата се приема като средство за пречистване. 
Хомеопатията използва именно свойството на водата да 
„помни“ тези послания. Когато попаднат в досег с човека, 
те му предават информацията, с която са заредени.
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Леенето на куршум е практика за прогонване на 
страха. При нея парче олово се разтопява на огън в съд, 
баячът изрича шепнешком думите си, след което оловото 
се пуска в студена вода. Металът се разпръсква или об-
разува фигура. По нея се тълкува от какво точно се е уп-
лашил човек. С баенето се извежда негативната енергия 
от съзнанието и се материализира в предмет. Леенето на 
куршум се прави на три места - над главата, гърдите и ко-
ленете, три дена в седмицата.

Дядо Богдан или Боньо, както го знаят всички от село-
то, е научил баенето от майка си Цвета Гешева от с. Кален. 
Много хора са идвали при него. Една майка разказва, че 
синът и на две годинки бил спокойно дете. Веднъж, след 
като се прибрали от тържество, тя го сложила да спи и 
малко след като заспало, малкото дете започнало лудо да 
се премята в креватчето и да пищи. Посъветвали я да се 
обърне към баячи. Водила го три пъти, но още с първото 
посещение детето се успокоило. 

Майка на двадесет и пет годишен син прибягва до ус-
лугите на баяча, защото дълго време не успявала да овла-
дее страховете на сина си по друг начин. Има и хора, които 
не са сигурни, че точно баячът е помогнал. Но при разго-
ворите ми с тях признават, че не са убедени в лечебната 
сила на куршума още преди да отидат при него. А може 
би едно от обясненията за лечението на психично разтрой-
ство с леене на куршум, е свойството на водата да приема 
положителните послания на баяча и след това ги предава 
на болния. Той зарежда водата с положителната енергия, 
но заедно с това приема отрицателната енергия или стра-
ховете му върху себе си. Баячът споделя, че след всяко ле-
ене на куршум на болен усеща напрежение и го премахва 
с измиване на ръцете под течаща вода. Често пъти самите 
народни лечители нямат обяснение за процеса на оздравя-
ването. Не могат да обяснят защо е така, не могат да ка-
жат как става, но така им е предадено, така са ги научили, 
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така го усещат, за да могат да помогнат. И помагат.
Не всеки човек може да бъде баяч. Това умение се пре-

дава през поколенията, но на този, който има желанието 
да помага, има усещането за това. Дядо Боньо е предал на 
правнучката си, но тя не практикува, защото още с първия 
опит е получила голям дискомфорт и напрежение. 

Свидетели сме на различни природни феномени. Кол-
кото и да са напреднали технологиите, все още има неща, 
които хората не знаят, науката не може със сигурност да 
обясни. Природата е тази, която ни управлява и хората 
трябва да се съобразяваме с това, за да живеем в хармония 
с нея. Такъв е съветът на нашите лечители.

Информатори: 
Латина Богданова Иванова – родена 1951 г. дъщеря на дядо 

Богдан. 
Богдан Гешев Иванов – лечител, роден 1928 г.
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Бистра Цолова
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Лечебни практики с вода 
в село Долна Кремена

Откакто се помни, ще се заселват ли някъде хора – 
припек трябва да е, земята – добра да е и най-важното – 
вода да има. Водата е символ на живот. Хората вярвали, 
че да погледаш водата, да се разходиш край нея, да се по-
молиш – става ти по-леко, чувстваш се по-добре, водата 
отнася болката ти. Вярвали в чудодейната º сила за здра-
вето на хората, стоката и връзката º с плодородието на 
земята. Наричали водата с много и все с красиви имена 
– Жива, Кадена, Мълчана, Вречена, Пробудена, Любена, 
Здрава. Това не са просто имена, а свойства, проявления и 
характери на водата. Водата идва от някъде, носи посла-
нието на това място, на почвата, на бита и хората, които 
го населяват.

Когато се заселили първите хора в Долна Кремена и те 
търсили „вълшебната“ вода. От памтивека се знаят извори 
– в селото и около него, които са останали и до днес. Хора-
та са ги пазили, вярвали са в чудодейната сила на водата, 
строили са чешми, кладенци, герани. Вярвало се е, че все-
ки извор има стопанин, към който изричали благослов и 
молитва. Там, на извора се случва закачката, задявката на 
младите. От там е глътката живителна вода. Някои от из-
ворите вече са изоставени, други са загубили чудодейната 
си сила. 

Няколко чешми в селото и извън него се използват от 
жителите му и днес - Пишурата, Турския кладенец. В раз-
лични местности има кладенчета, от които морните работ-
ници по къра утолявали жаждата си. Изворна вода има 
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в местностите Къси дол, Робин дол, Батон дол, Стублата, 
Йонино поле, Гръгорец, Цонковец – там е направена и 
Ловната хижа.

Местността Лудова бара е наречена така, защото от 
един малък извор, през пролетта и лятото, когато има 
обилни валежи започва да тече много вода – „луда“, която 
стига чак до улиците в селото и по пътя си отнася земе-
делските насаждения. Там е Келявото кладенче – всеки го 
знае в Долна Кремена и околните селища. Отначало хо-
рата там водели на паша стоката. В горещото време през 
лятото биволите се каляли в локвите. Първото нещо, кое-
то забелязали стопаните било, че животните, които има-
ли рани по кожата, след няколко къпания оздравявали. 
Заинтересували се хората, изследвали водата и открили 
лечебните º свойства. Тя лекувала „кели“, екземи, бъбреч-
ни и чревни заболявания. От целия район идвали хора с 
проблеми и водата ги лекувала. В средата на ХХ век кап-
тирали извора, по-късно, през 1981 г. – хората от селото 
почистили, изградили чешма и чудотворната вода помага-
ла на всички, които се нуждаели от лек. Започват да идват 
и хора от съседните населени места да си наливат. Много 
от тях споделят, че водата лекува стомашно-чревните им 
проблеми. Малките деца къпели с тази вода, за да оздра-
веят от различни кожни болести. Дълги години пред чеш-
мата се вият опашки от хора, дошли с колите си и с много 
туби да си налеят от тази лековита вода. Но в последните 
години земята около нея започва да се обработва и третира 
с химикали. Тъй като изворът е плитък, смята се, че вода-
та е замърсена и е негодна за пиене. Лековита вода става 
жертва на замърсяването на природата. Вече рядко някой 
налива от този извор.

Предпочитан сега е друг извор в селото – Пишурата. 
Чешмата е изградена още в първата половина на ХХ век. 
И за нея през годините са се грижили хора от селото, живе-
ещи наблизо – да я отворят, почистят и дезинфекцират, да 
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облагородят мястото наоколо. Водата º е сходна с тази на 
Лудова бара и сега на нея идват хора от града и други села 
да наливат. Вижда се, че водата е много добра и от това, че 
колкото и да стои в съдовете, в които е налята, тя си остава 
бистра, без никакви утайки на дъното, както обикновено 
се получава с тази от чешмите.

Много от кладенците извън селото вече са забравени и 
изоставени. Това е резултат и от това, че вече няма хора, 
които да се трудят на къра и на които е така необходима 
тази вода. Въпреки това, добре е да ги почистваме и про-
дължаваме живота им, да кажем думи на благодарност на 
нашите предци, които са ги открили. Защото глътка вода 
е нужна на всички.

От приказките знаем, че водата е „жива“ и „мъртва“, 
че може да съживи човек. Бабите баят на водата, шепнат 
º добри, хубави думи и тя започва да лекува. Водата има 
много вълшебни свойства. Светената вода е способна да из-
цели тялото и душата на човека. Когато изричаме молитва 
пред съд с вода, тя реагира и запаметява молитвените ви-
брации. Нашите предци са били убедени в необикновената 
сила на водата, те са се отнасяли, като към одухотворена 
същност, която може да бъде наричана и орисвана, може 
да лекува и да поема мисли, да опознава и предава инфор-
мация, да променя. На водата се е баяло, за да може тя да 
лекува.

Такава баячка на вода беше и моята баба Пена. Тя беше 
единствената жена в селото, която „премяташе“ вода. При 
нея идваха най-различни хора – и възрастни, и деца. Ба-
енето беше главно против уплаха и страх. Всички баения 
са магически лечителски ритуали. Страхът е вид психиче-
ски проблем, следователно този ритуал, както и подобни 
на него, действат на психиката. Запомнила съм от своето 
детство, че в определени дни от седмицата – сряда и събо-
та идваха тези хора и си носеха в съд (обикновено бутилка) 
своя вода. Баба я насипваше постепенно в една дървено 
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„масурче“ – цев от стан, с коркови тапи от двете страни и с 
него налятата вода се премяташе. След това я изсипваше 
в едно менче, а после - от менчето отново обратно в съда 
(обикновено стъклена бутилка). Какво е баяла, така и не 
е останало, не е предадено на никое дете в семейството. 
Тази вода след това се пие и се мие лицето с нея. Всеки 
се отблагодаряваше с дребни парички, който колкото пре-
цени. Адетът е да се хвърлят металните пари на пода, за 
да „хване декиш“. Много пъти се е случвало хората да се 
завърнат отново при нея, с подаръци, за да º благодарят за 
това, че на тях или детето им е минала болестта.

Въпреки напредването на медицината, много хора и 
сега предпочитат подобни практики с вода – баене, леене 
на куршум и др. Това се обяснява и с факта, че в много 
случаи клиничната медицина не обръща достатъчно вни-
мание на психиката на пациентите и лечението е директ-
но и насочено към симптома. Много хора ще отидат освен 
при лекар, и при традиционния лечител и ще стискат пал-
ци да проработи всичко добре.



205

Доц. д-р Христина Маринска
Краеведско дружество – Мездра

Народът се лекува сам. Хигиена и медицина 
в с. Кален, община Мездра

Населението на днешното с. Кален унаследява и до-
развива определени здравно-хигиенни и практически 
умения и знания, които му помагат в различна степен на 
ефективност да воюва с многобройните болести.

Природата е дарила селото с неизчерпаемо много-
образие от билки, които каленчени познавали, знаели 
кога кои да берат и как да ги използват, защото в почти 
всяко семейство имало поне един възрастен, който знаел 
различни начини за облекчаване на болки и страдания 
при заболявания. Сред тях изпъквали т.н. „народни ле-
чители“, чиито имена и днес признателните потомци си 
спомнят с добро. Един от тях е Димитър Гергов Генов-
ски (1854–1934 г.). За всяка болка намирал билки, от кои-
то приготвял точното лекарство: отвари и запарки за пие-
не при лошо гърло и настинки, както и лапа за компреси, 
различни чайове; правел мехлеми за кожни заболявания; 
при високо кръвно пускал кръв. Ставните заболявания 
и отоци измъчвали хората от дълбока древност. За тях 
препоръчвал и компреси от билките: живовляк, подбяла, 
репей, пирей и др. Този лечител имал благородна душа 
и готовност да предава своите умения на другите, та и те 
да лекуват успешно, пък и за себе си да бъдат полезни. 
Примерът е на моя баща, който аз знам, но имало и мно-
го, които не се знаят конкретно. И така, баща ми учел 
дърводелски занаят у Тодор Лалов – Мездра. Ударил си 
палеца и той започнал да бере (събира гной). Никакви 
лекарства не помогнали и имало риск да изгуби пръста 
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си. Тогава лечителят му дал „офиков бурен“ да пие от во-
дата и да прави баня на пръста. Палецът оздравял. Тога-
ва дядо Димитър завел баща ми там, където расте това 
древно дърво или храст. От тогава до края на дните си 
баща ми сушеше билката на снопчета и винаги сме има-
ли на тавана, за да помогне, ако се наложи.

(Х)Асан Мустафов лекувал по своеобразен начин хи-
пертонията (високото кръвно). Често пъти го виждали да 
събира „свлекла от зъме“ (змии), за да направи някакъв 
лек или пък хващал пиявици за пускане на кръв. Болни-
ят да дъвче листа от здравец или ендреше.

Най-популярното лечение при болно гърло е следно-
то: намокря се показалеца с вода, потапя се в сода за хляб 
и се натриват сливиците по посока на часовниковата 
стрелка. Преди това, обаче, болният е направил гаргара 
със смрадлика или лайка, изпил е чаша чай от липов 
цвят, бяла акация или черен бъз и др. Този лек много 
помага, помня го от детството, знаеха го във всяка къща 
и е много стар. Ако настинката вече е слязла в гърдите, то 
болният го разтриват с мас и газ и му се слага на гърдите 
хартия (вестник) намазан с мас и счукан аспирин вечер 
преди лягане.

В още по-старо време Мария Геновска (баба Мица – 
акушерката на селото) родена през 1870 г. и починала 
1962 г. обикаляла и лекувала болните деца така: навива 
на показалеца част от дългата си коса (плитката), после 
я намокря с вода, потапя я в содата и натрива сливици-
те. Това ми е разказвала Верка Костова Поповска и го 
повтори няколкократно, защото не е за вярване. С една 
реч, чайовете от билки и познатите природни продукти 
са в основата на каленското лечение. Няма болест или 
каквото и да е страдание, за което да няма лек в село; и за 
очи, и за уши, за бъбреци, ... за всичко, дори и за кожни 
проблеми, както казвал дядо Димитър: „За всяка болка 
има билка“.
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Когато малко дете заплаче, че го боли ухото, откъсват 
се листенца от билката дива зелка и се капват няколко 
капки в ухото. Тази билка расте по зидовете на дворове 
и покриви на къщи. Днес я засаждаме и в саксии, за да 
може по всяко време на годината да я използваме, ако се 
наложи. И още един лек за ухо: Глава кромид лук се пече 
и като поистине се капват капки в ухото на болния.

При стомашни спазми и разстройство се пие отвара 
от живовляк, джоджен и маточина.

При болки в стомаха и бъбреците се пие чай от рав-
нец, звъника (жълт кантарион) и мента.

Кашлица се лекува като се пие чай от : обелки от кро-
мид, черупки от орехи и босилек. Може да се добави ло-
кум, ендреше и лукчета.

При изгаряне с вряла вода или огън, на изгорено-
то място се поставя жлъчка от прасе. Затова във всяка 
къща, когато се коли прасе жлъчката се отделя и съхра-
нява в шишенце за такива случаи. 

В миналото децата са се раждали у дома или на поле-
то, а не в болници с лекарски екипи и акушерки, тъй като 
бременната е работила наравно с другите жени до по-
следно. Работата на акушерките е извършвана от жени, 
специализирали се в тази област. Наричали ги „баби“, а 
процедурата по раждането – „бабуване“. 

Първата жена, която давала живот в с. Кален е май-
ката на поп Тошо на име Златка – след 1800 г. върше-
ла успешно своята работа и селото било доволно от нея. 
Не е допускала смъртни случаи при раждане. След нея в 
продължение на много години в селото бабувала баба Ка-
терина – майката на Тошо Катеринкин. Запомнена като 
успешна акушерка. 

Следващото поколение „акушерки“ от селото са Ма-
рия Геновска (баба Мица – 1870-1962 г.) и Йонка Бела-
та, майката на Томо Иванов – Белия. Това продължило 
от Освобождението докъм 1950 г. Дълбоко уважавани и 
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 почитани от млади и стари те дарявали живот, а някога 
са се раждали по 30-40 деца в годината. Селото било сред-
но голямо и имало много деца.

Последната жена, надарена със способността да аку-
шира е баба Кена Тошкова Маринска, която е запомнена 
не само като „баба“, а и като прекрасен човек. Строга, но 
винаги добронамерена и грижовна, тя ни викаше от ули-
цата, за да ни нареди на софрата до внуците си. Знаеше 
цената на живота, който даваше на хората и бдеше над 
нас.

Цоло Павлов от рода Кукувичовци по време на вой-
никлъка се научил да лекува настинки и пневмонии с на-
лагане на вендузи и лекувал без разлика – българин или 
циганин. Днес е отречено това лечение, но в миналото са 
го прилагали.

Има много начини за лечение, които не съм успяла 
да науча, но едно е ясно находчивостта на каленченина 
му е помогнала да оцелее през многовековния живот на 
с. Кален. 

Срещат се, макар и не толкова често, нервните и пси-
хически заболявания. На болните от лошата болест (епи-
лепсия), се четат молитви в църквата – с. Горна Бешови-
ца, откъдето им дават и светена вода за пиене и миене.

При страх, уплах и урочасване, за деца и възраст-
ни имало специалистки – жени, които умеели да леят 
куршум или да гасят въглен. Познавах няколко такива 
специалистки: баба Пеца Въчовица (1895-1976 г.), баба 
Вълкна Деновска, Иванка Тошкова Маринска (1891-1985 
г.). Баба Ваца, гасила въглен на близки и роднини против 
урочасване. Най-много знам за баба Киряна. Тя, откакто 
се помни, била търсена не само от хората в селото, но и 
страдащи от съседните села, за да им помогне. Приживе, 
92-годишна ни разкри своята тайна, като разказа как го 
прави, т.е. как се лее куршум. Поставя се парче олово в 
една супена лъжица и се слага на огъня. Сипва в  паничка 
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вода и я слага върху дрехата на уплашения. Пита за име-
то, изсипва разтопеното олово през специално шипче и 
изрича няколко пъти следните заклинания:

„Страъ да врº (върви)
в пусти гšри и пл¡нини
дек секира не сече, дек славей не пее
дека кукувица не кœка, дек мома нерешена оди. 
Там да врº страъ в
пусти гори и планини!“
Оловото се превръща в такава фигурка, в какъв образ 

и подобие, от каквото се е уплашил човекът. После му 
дава водата да я пие. Когато гаси въглен тя също изрича 
заклинания. Ако въгленът падне на дъното, значи е уро-
часано детето (човекът). Водата се пие.

Баба Киряна знаеше много стихотворения и ги декла-
мираше. Изразяваше мислите си в римувани строфи. С 
изключително умение иронизираше себе си. 

През целия XIX-ти век епидемии не е имало, но дет-
ската смъртност била голяма. През 1917 г. в село са по-
чинали от заразни болести 22 деца. В края на Първата 
световна война в с. Горна Кремена имало епидемия от 
холера, свидетелство за нея е и днес съществуващите 
гробища (Урелийските гробища) в кременското землище 
в посока – с. Кален.

Епидемия от туберкулоза в с. Кален не е имало, а в съ-
седното село Горна Бешовица. В село е имало 1-2 изоли-
рани случаи, веднага ги откарвали на кошарата, където 
се грижели за тях до последно. Всеизвестно е, че консума-
цията на продукти от козе мляко (мляко, сирене, кашка-
вал) предпазват от туберколоза и кози били отгреждани 
масово във всяка къща, докато в с. Горна Бешовица от-
глеждали повече биволи.

Помни се един единствен случай на заболяване от 
заразната болест антракс, прихваната от болно животно. 
Случаят е следният: на дядо Дамян от рода Данкинци 
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 умряло теле. Той му взел само кожата, нарязал я на фаши 
за цървули. Най-напред направил цървули да дъщерите 
си Даша и Стамена. Обули ги и отишли на събора в с. 
Тишевица през Веслеца пеша. Когато се върнали вечерта 
краката им били в рани. Починали и двете от антракс.

Кой е бил правилец при изкълчвания, навяхвания и 
счупвания?

Велика, съпругата на Христо Цеков (Чулака), бабата 
на проф. дмн Христо Цеков и д-р Владимир Цеков е при-
тежавала способността да намества изкълчвания и счуп-
вания. Ваца Къчова Стефановска си спомня, че като дете 
на един събор една от гостенките º изкълчила и двете 
ръце, както си играели. Баба Велика º ги наместила. Съ-
щото нещо след Велика е практикувала и Мария Цолова 
Поповска (1911 г.). При счупвания идвал в село правилец 
от с. Царевец Иван Пинтака, а преди него с това се зани-
мавал баща му.

При страдания от дископатия специалистът по на-
местване на прешлените и обтягане е дядо Деян Мари-
нов Пешински.

През 1922 г. в с. Горна Бешовица е открита „Здравна 
служба“, която обслужвала и селата Кален и Цаконица 
(ДТА гр. Враца, Ф-д 590, оп. 1, а.е.1), но народните лекове 
са дълговечни и народът продължава и днес да се лекува 
сам.
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Калина Тодорова
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Баячът на змии
и тайното познание на Боторете

През 2017 г. Регионална библиотека „Христо Ботев“ 
реализира мащабен проект в областта на опазване на 
нематериалното културно наследство „Карта на вре-
мето“ – Дигиталният архив на регион Враца – ХХ век – 
история, култура, бит и традиции, забележителности. 
Предмет на проучването бе автентичният фолклор, 
ценните документи и фотографии от сбирките на чи-
талищата, лични и семейни сбирки, архиви на местни 
краеведи, църковни библиотечни сбирки. В изследването 
бяха обхванати 123 населени места от общините: Бо-
рован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мез-
дра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин. Събраните фото-
графии са над 10 000, от лични архиви и фотоалбуми, 
над 50 часа теренни записи с краеведска информация, 
събрана от над 1000 информатори на различна възраст 
от всички населени места. Между тях – носители на 
традиционен фолклор (певци, инструменталисти, раз-
казвачи, народни лечители), майстори на занаятите, 
хора, с особен статут в местната общност – наричани 
на много места „живата памет на селото“. 

В настоящия сборник публикуваме, без каквато и да 
е редакторска намеса, част от нашия разговор с Радо-
слав Костадинов Митов (Райчинов) от фамилията Бо-
торете, р. 1949 г. от с. Михайлово, община Хайредин, из-
вестен като „баяча на змии“. Представяме любопитен 
аспект на темата за езика на животните, в опита ни 
да достигнем до магически думи и практики, свързани с 
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т.нар. „извеждане на змии“ и древното сакрално знание, 
свързано с тях. 

* * *
... Значи, виж какво, това идва всичко на татко от май-

ка му – баба Пена. Тя е от Бъзовец – знаеш го Бъзовец къде 
е – Септемврийци – Бъзовец, едно село. По принцип баща 
º е от влашко, идва от Румъния. Тук са преселници били. 
Това нещо, баенето, нали – те са осем думи, те са турски 
думи, и аз не ги знам какви са. Знам ги думите, но не ги 
знам откъде произлизат.

– А какво означават знаеш ли?
– Не знам какво означават. Значи ще ти обясна за как-

во става на въпрос. Значи мойта баба – аз като малък мно-
го пъти съм я виждал, като има некъде змия примерно у 
неко къща, тя минава, шепне си тия думи, осемте думи, 
така наум моа си ги казва, може да си ги шепне лекичко – 
то същото нещо става: змията просто излиза и така тръгва 
по нея. При мен не се получава. При мен се получава след 
24 часа.

Мойта баба съм я виждал неколко пъти така на тери-
торията на Михайлово, на Манастирище ходеше – то още 
немаше моста там, на реката, прекарваа с една каруца... 
На неколко пъти съм я виждал как змията... Тя не се виж-
да змията, тя минава, шъпне си думите и след малко змия-
та тръгва по нея. И като стигне до там, дето требва... Тя не 
ги лови – нема смисъл – ако има неко буедак там, горичка 
това-онова или некоя река наблизо, тя дотам я извежда и 
така си и º казва направо: „Бегай, да те не виждам повече 
тука!“. Но си е казала думите. Аз го права същото нещо, 
обаче при мен не се получава да излизат така. Като мина в 
един двор и има змии, видели са ги, минавам, примерно в 
5 часа следобед до другия ден в 5 часа могат да видат зми-
ята: излиза и заминава. И повече в тоя двор цела година 
не виждат никаква змия. Това нещо стотици пъти съм го 
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правил. В Рогозен, къде ли не съм ходил, даже са ма ви-
кале по Враца, по най-различни села там покрай Враца, 
балканите. Лова ги змиите.

– Не те е страх?
– Не ме е страх. Случвало ми са е неко път като сегна 

да я хвана и тя са свива змията, тя са плаши – като секо жи-
вотно тя са плаши и аз я лова. Но ако си дръпна ръката, тя 
са пуска, независимо от тия думи. Докато при баба ми, при 
баща ми, при чичевете ми – имам трима чичеве и една леля 
– нали 5 деца са били. Тех също съм ги виждал и тех сички-
те ги викат „боторе“ – нали фамилията „Боторете“ – това е 
старата фамилия, сичките ловеха змии. По принцип ги ло-
ват, викани са на много места и аз толкова години... От мой-
те деца само дъщеря ми, големата, може да го прави, синът 
ми не се занимава. Имам още една дъщеря – по-малката не 
се занимава. От внуците – никой. Казал съм им думите, но 
не на всеки са получава. Не знам на какво се дължи.
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* * *
– Така, просто си ходя и си казвам думите – се едно, 

как му викаха баене едно време. Се едно, че º баеш. Не 
ги казвам на глас. Шепнеш ги. Или просто си ги мислиш. 
Мисловно ги казвам.

– Колко пъти това?
– Ами докато си там, докато намериш змията, се си 

казваш тия думи. После ловя и изнасам. То са повече смо-
ци, тук нема... Ако не я намеря къде е – защото много пъти 
под дюшемето са завират – има дупка и е влезнала под 
дюшемето, тя не излиза в момента и им казвам само да си 
отворат – както е вратата слагат там нещо, да не моа са 
затвори – колко да моа са (продене) провре и повече не я 
виждат таа змия там. Да е отворено, за да може да излезе. 
След 24 часа излиза. Случвало ми са е тука у циганската 
маала – тия циганите ги е най-страх от змии – дойде един 
и вика: „Ей, баци, до татко видехме легнала змия на кре-
вата – той спи циганино дъртия и до него змията са свила 
на кравайче.“ И аз отидох, ама докато отидох, те са я уп-
лашили, що са са развикали там циглетата покрай това 
– не можах да я намера. Минах, казах си думите – за две 
минути, не повече – обиколих насекъде покрай къщата, 
къде знам, че може да са е свила и им казах: „Сега е 4 часа. 
Утре 3 часа, ако искате да а видите – седате там навънка 
на пейката, нема да викате и тва унава – и тя ше излезе.“ 
И видех къде горе-долу къде е дупката, откъдето е влезна-
ла. То понеже пода им беше такъв, земен и реко: „Те оттук 
ше излезна из таа дупка.“ И четири и половина (на другия 
ден) циганина пак иде.

– Кво, бе?
– Абе, тя тръгна да излиза и ние тамън... развикахме са 

там и тя са връна – яла, мола ти са пак! 
– Реко: „О, нема да ода повече.“ Айде отидох, както и 

да е. Нали базиках са там. Отидох пак, разбираш ли, казах 
си думите и на другия ден точно в 4 и половина змията са 
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я видели как е излезнала и си е заминала. И повече змия 
там не са виждали.

– Значи точно 24 часа.

* * *
– Ловил съм още като малък, като ученик – тя Ири-

на знае, водиха ни тогава на една екскурзия от Сепарева 
баня до Рилския манастир пеша. И от Рилския манастир 
ни земаха с един рейс и тогава ходихме в зоологическата 
градина, старата, в София ни водиха. Това беше седми 
за осми клас мисля, така беше, имаше едно шадраванче 
така... – некво островче, колко 1 метър направено, канал 
с вода минава и там усойници, разни други змии напус-
кани. Аз къ съм си по къси гащета – имах и снимки, ма 
не мога да ги намера къде са, съм сниман с един голем 
смок, къде съм го фанал и едно сухо дърво – такова беше 
черница, дуд, сухо. Тогава ма снима и докато 2 часа хо-
дихме, тоа човек ми донесе снимката. Тя не беше изсъх-
нала още. Къде ма снима. Значи аз прескочих през това, 
без да ма видат и тия привикааа там дето пазачите нали, 
охранителите привикаха. Направо стъпих на пътя – тук 
долу имаше пепелянки, усойници и то натрупани така по 
камъните.

– А ти си каза думите ли?
– Да. Фанах смока отгоре от тава и го земах и той са 

нави 2 пъти около мене и аз бех по потник и по гащета и 
са нави така и сложи тука главата и само вика: „Със...“ 
Съска така те. И са сбра народ тама и нема ти приказвам 
– пищене, викане...

– Ти като пристъпи, каза думите веднага ли?
– Да, да. Още като обиколих там и такова. Значи в мо-

мента не видях, че долу има усойници и пепелянки и как 
съм си с едни сандали и с това, едно време така беше. 

– Значи ти си мислиш, че може би самите думи им 
влиаят, парализират ги по някакъв начин?
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– Значи съвременен човек съм, немоа повервам у това 
нещо, но са уверявам, че има нещо. Разбираш ли ма? Прос-
то са уверявам. Като знам баба ми как ги извеждаше, не 
може ти да минеш и така от самосебе си змията да тръгне 
по тебе. Не един път – много пъти съм я виждал и 24 часа 
като минеш и те да излезнат самички.

– Значи думите действат.
– Думите и забелязал съм – те нали мои хора, децата 

ми такова, карал съм ги – то требва и такова, некък в мо-
мента и да вярваш в това нещо. Не моа си го обясня, но са 
получава. Значи казвам ти – 99% са получава е това – след 
24 часа излизането. При мен.

– А баба ти как ти предаде тия думи?
– Тя ми ги казва думите, казва си ми ги, даже аз съм 

казвал на много тука дето – те си го записаа, ама...
– Я ми ги кажи.
– Значи, това са думите – осем думи са и си ги повта-

ряш така мисловно... Това са думите. Осем думи са. Нема 
никакъв смисъл за мен, обаче нещо са получава.

– Ти не знаеш какво означават, но ги повтаряш.
– Повтарям си ги тия те думи неколко пъти и това 

нещо са получава.
– Не можеш да ги напишеш?
– Значи не е правилно да ги напиша. Ти нали ги за-

писваш: „Нажури мури тупти дейни безни ала лухаха ай-
дути“ - е това са думите, нема нищо... Не знам, просто не 
знам на какво са дължи. Така ми е предадено от баба ми. 
Баща ми, чичевете ми – сичките ловеха змии. Но ги ловеха 
секакви – и усойници, и пепелянки, немаха проблеми. И 
не ги хапеха.

– А при теб само при дъщеря ти.
– Само при голямата ми дъщеря се получава. Защо-

то може би тя не я е страх. Тия другите са подръпват... А 
па внуците изобщо не се занимават – немат желание да 
се занимават с това нещо. Имах братовчед – той почина. 
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Само той – на единия ми чичо Найден – братовчед ми Ви-
тан. Той беше лекар. Военен лекар беше и то много добър. 
Беше заместник директор доста време на това – заместник 
началник на Медицинската академия – 7-8 години беше 
там. Той ги знаеше, неко път опитвал са е да го прави това 
нещо, но при него са получаваше.

* * *
– И донекъде – незнам – така си мисла, че на окото.
– Смяташ, че окото има значение.
– Шареното око, баба ми беше с шарено око като мене... 

Но като знам, че баща ми пък беше с кафяво, чичо ми еди-
ния беше с кафеви очи и са получаваше там при тех. Го-
лямата ми дъщеря и тя също така като мен. Значи има 
донекъде и окото значение. Така си мисля аз, де. Но баба 
ми специално, нали ти казвам, чудил съм се как може... В 
Манастирище като отидохме – тя една бременна жена и 
то в приземна кухня... И тука, в село са получи по същия 
начин. И ги викнаха и доде един с едно магаре и аз бех 
малък, некъде 7-8-годишен и ни прекараха през Огоста 
тука немаше го моста и отидохме там и той, човека, дето 
ни откара, вика: „Ей, ние, дъщерята, вика, седи тука и е 
бременна“ – тя доста напреднала бременност и ги е страх, 
вика да влезне, а то приземно – така – кухня и ... там си 
готват, там седът през деня. И вика: „Не смееме да влезне-
ме, да си сготвиме.“ – „Къде е влезнала?“ – вика баба Пена, 
нали Пена – Пенка се казваше – „Къде е влезнала?“ „Е, 
тука, вика, под стъпалата.“ И бабичката са спре за секун-
ди само и вика: „Айде, ма, излазай!“ Ма така си приказва, 
нали, като на майтап. И си казва думите през това време, 
шъпне си там и нема колко след една минута змията изле-
зе, не беше много голема – некъде около метър беше. Змия 
беше, не смок. Ама точно к’ва змия – тогава и не съм и 
различавал така и тръгна по нея. Тя я изведе така до едни 
гъсталаци, вика: „Бегай оттука, да та не виждам!“ И тоа 
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човек на другия ден дойде с магарето и вика: „Искам да 
черпа нещо!“. – носеше млеко там, имаше крава – носеше 
млеко, разни работи. Тя пари не зимаше за такива работи. 
И аз никога не зимам. Значи не зимам абсолютно нищо. 
Ако некой рече нещо да почерпи, нали примерно, ама то 
да е нещо минимално такова – примерно да почерпи една 
кутия бонбони, ма такива работи – пари – не съм земал 
никога. Ходил съм на стотици места, но не съм земал.

– Защо? Смяташ, че не е редно?
– Значи не, че не е редно – просто не си заслужава. 

Хората та викат от зор за това нещо, ти па да ги зимаш и 
пари.

– От морална гледна точка.
– Ма, разбира се, че е така. То да ти кажа, богатите 

хора винаги гледат да земат нещо. Тие – бедните хора – с 
тия 2 лева, или 5 лева или 10 или 50 лева да ми даде, ше 
забогатеем ли с тех?

– И ти колко беше голям кога баба ти ти каза тия думи?
– Значи тука бех – около 7-8 годишен. Да. 
– И тя ми каза думите и аз с нея... Вика: „Абе, тия дру-

гите са не интересуват, дай поне на тебе да ти ги кажа и 
нали така като ходех с нея, аз съм пробвал и после сам 
съм пробвал. Вече като пораснах, тя беше още жива баба, 
но не можеше да ходи там вече – на 77-78 годин и вика: 
„Е, Радко ше иде!“ Аз Радослав се казвам. „Радко ше иде с 
вазе!“ И аз ида и мина, но нали ти казвам – при мен не се 
получава това излизане на змиите по мен да излезе, а след 
24 часа излизат.

– Има нещо, което...
– Което ги кара. Значи аз ти казвам – не го вервам, не 

мога да го осъзная... Значи и аз не мога да го проумея, но 
става. Сигурен съм – 1000 на стоте, че става, разбираш ли. 
Толко пъти съм го пробвал и знам, че става. Не е от това 
само да та не е страх да го ловиш. А за да накараш таа 
змия след 24 часа да излезне от тоа двор, от таа къща…
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– А ти тия думи не си ли си мислил какво означават?
– Значи баба съм я питал какво означават, вика: „Така 

са ми предадени, че са турски думи.” Тя така ми го каза на 
мене. Това съм я питал, нали по-късно, е като израснах...

– Така чудно не е ли ти било?
– Еми нема кой да ми ги преведе. Аз не виждам кой 

може.
– Но си действат без да знаеш.
– Действат без нищо. Те тия думи си казвам и са полу-

чава.
– Без да знаеш какво казваш?
– Вкъщи също имаме по неко път неко змия на село 

знаеш кък е – има дворове... То навсекъде влизат. И 
най-важното: в двор, дето са убивали змии, прибивали са 
змии, не влизам. Питам ги пръво: „Биле ли сте змии тука“ 
– „Биле сме.“ Щом сте биле – нема. Не се получава. Там, 
къде е прибита змия, в тоя двор не се получава. Минава си 
се едно, че не съм минувал. Змията си остава там. И посто-
янно си има. Е срещу мен са комшии – те ги бият.

* * *
– Може наум да си ги повтаряш, без да има шепот?
– Дали е така те – без да ги шъпнеш. Баба ги шъпне-

ше, баба си мърдаше устата постоянно, но аз съм пробвал 
без да шъпна – наум като си ги мисля думите и повтарям 
постоянно така наум и са получава. И тогава фанах смока 
и го изкарахме из багажа. Късмет голем – той просто е бил 
некъде откая и го фанах. И викам: къ са па укачил тука 
па на...

– А какво поверие има за смоците казваш?
– Значи има поверие за смоците, дето има една при-

казка за възрастния човек, че е сайбията на къщата, той е 
сайбията, той е пазача. Той пази къщата. В смисъл и та-
къв, че той пази от мишки, от плъхове, гущери, те нападат 
и гущерите едът, жаби. 



220

* * *
– Думите са според мене от най-големо значение, след 

това при ловенето и другото положение – да та не е страх. 
Това също е много важно.

– Значи окото, да та не е страх, думите...
– Думите. Казваш си думите и спокойно можеш да хва-

неш змия.
– Добре, ти като си разказа тия думи на други деца, 

некой практикува ли го?
– Не. Те са страшливи. Те просто така искат да – дя-

довците ги пращат просто, нали да ги не е страх. Мислат 
си, че може нещо да, ма то не се получава. Те не могат 
пръво да ги запомнат думите, те не искат да ги запомнат. 
Днешно дете да се видела да праи друго, освен да щрака 
на... (телефона)

Запиши си ги тия думи, аз ше ти ги кажа леко, спокой-
но – ако некакъв превод има, е тук ше са обадиш...

Нали ти казвам – много не вервам, ама като виждам, 
че са получава, нема начин да не верваш, разбираш ли ма.

– А не ти е казвала баба ти, че трябва да са тайна тия 
думи?

– Не. Не е тайна, но нали ти казвам, то на всеки не се 
получава.

– Не е ти казвала: „Не казвай ги на никой!”, такива 
работи не ти ли е казвала?

– Не, не. Не е ми казвала.

Радослав Костадинов Митов – Райчинов, р. 1949 – (Ботора),
с. Михайлово, община Хайредин, обл. Враца. 20 април 2017 г., запи-
сала Калина Тодорова.
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Ивайло Никодимов
Регионално краеведско дружество – Враца

Емпирични методи на кръвопускане,
използвани от овчарите във Врачанско

Във ветеринарната медицина кръвопускане (Missio 
sanguinis; phlebotomia) се прави при слънчев и топлинен 
удар, препълване на главния мозък с кръв (остра хипере-
мия на мозъка), при белодробен оток, някои отравяния и 
др. При едно кръвопускане е допустимо да се отдели сред-
но при овцете 0,2-0,4 л. кръв (Фельдштейн, 1975). Кръво-
пускането се прави от яремната вена (vena jugolaris) при 
спазване изискванията на асептиката.

Терапевтичното въздействие някои автори обясняват 
така: при кръвопускането, кръвното налягане се пони-
жава, увеличава се разликата между артериалното и ве-
нозното кръвно налягане и с това се създават благоприят-
ни условия за циркулацията на кръвта. Освен това, след 
кръвопускането, се наблюдава изменение в качествения 
състав на кръвта: интензивния приток на междутъканна 
течност към съдовете, прави кръвта хидремична; а освен 
това, организмът се освобождава от токсичните вещества 
на мястото на отнетата кръв, в кръвния приток постъпва 
междутъканна течност от целия организъм, в това число и 
от болното огнище – с патогенни продукти. Постъпили в 
кръвния ток, патогенните продукти или се неутрализират 
от насъбраните тук антитела, или се отправят към отде-
лителните органи, откъдето се елиминират (Коневь, 1933). 

Кръвопускането широко се практикува от овчарите 
във Врачанско при „натравяния“ – когато овцете са пасли 
„лоши треви и бурени“, росна люцерна и др. и са „сарчаса-
ле“ („сръчасале“, „сърчеясале“) или „натровиле“. 



222

 Кръв пускат от : 
1. ушите, като срязват подкожните вени по външ-

ната повърхност (dorsum auriculae) на ушната раковина 
(auricula) напречно „с ноже“, „с чекията“, „с ножка“, с 
парче стъкло от счупена бутилка или зарязват върха на 
ушната раковина (apex auriculae) надлъжно с нож или 
ножица. Понякога, когато кръвта е гъста и „не ще да тече“, 
отрязват напречно и целия връх на ухото;

2. трапчинката под окото, като „режат“ кожата и под-
лежащата вена с върха на ножа или със стъкло;

3. носа, като „ръчкат“ в него с подострена клечка.
Всички овчари твърдят, че в повечето случаи лечебни-

ят ефект е бърз, видим и резултатен. Някои по-възрастни 
овчари придават на кръвопускането и „очистващи“ функ-
ции и го съпровождат с елементи на магически практики.

Литература:
Фельдштейн, 1975 = Фельдштейн М. А. Неотложная помощь 

животньIм, Москва, 1975.
Коневь, 1933 = Коневь К. П.// Советская ветеринария, №9, 1933.
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Гл. ас. д-р Надежда Николова
Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН

Лечебната сила на билките от Врачанския 
край в българската лингвокултура

„За всяка болка има и билка“ 
Народна мъдрост

През последните години бързо нараства интересът 
към проучването на лечебните растения както в целия 
свят, така и у нас. Растенията са универсални символи на 
духовната култура на човека. Ролята на растенията в на-
родните обичаи се определя преди всичко от наличието на 
особен растителен код, с който е свързано участието им 
в многобройни квалификационни системи. Израз на рас-
тителният код е символиката, която те носят, свързана с 
плодородие, цъфтеж, богатство, нов живот (вж. Цанкова 
2003: 207).

Данни за изучаването и употребата на растенията 
за лечебни цели намираме още при древните народи на 
Близкия изток. Древните гърци и римляни не само за-
имствали от източните народи, но и сами трупали голям 
опит в използването на различни растения за лекуване. 
Най-старите обитатели на нашите земи – траките са по-
знавали и използвали някои от многобройните лекарстве-
ни растения, които растели на Балканския полуостров. 
През средните векове със събирането и отглеждането на 
лекарствени растения са се занимавали монасите, лека-
рите, народните лечители, които са приготвяли своите ле-
карства изключително от растения (Димова, Д., Димитров, 
М. 2014: 7). Растения, които съдържат активни вещества и 
оказват едно или друго въздействие върху живия органи-
зъм, се наричат лечебни растения. Народът ни ги назовава 
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от стб. дума билка – в значение „трева“ (вж. Стоянов 1973: 
3). Налице е истинско възраждане на интереса и практи-
ката да се използват билките в естествен вид. Причина за 
това е и дълбоко вкоренената традиция в предаваната от 
поколение на поколение вяра на народа в редица писмени 
източници и устно предавани указания и съвети (вж. Ди-
мова, Д., Димитров, М. 2014: 7). Растенията, винаги съпът-
стващи хората в техните празници, церемонии и обичаи, 
стават първите лекарства, а билколечението – стар и осно-
вен начин на лечение във всички краища по света. Бълга-
рия е земя с богата и разнообразна природа, затова живата 
връзка с растенията е важен елемент на българския на-
ционален характер. Поминъкът, празниците, приказките 
и народните песни, дори имената на децата са ценен при-
нос от съкровищницата на растителното царство.

Вярва се, че билките имат голяма лечебна сила, ако са 
събрани в ранно утро преди изгрев слънце на Еньовден. 
Билки берат още срещу Гергьовден, Еремия и Спасовден. 
Голяма част от билките са лековити, имат според народ-
ната вяра способност да прогонват самодивите и демони-
те на болестта. Тук се отнасят всички ония треви, които 
се употребяват в народната медицина. Според народните 
вярвания лековитите билки на съответните календарни 
празници проявяват лечебни и стимулиращи свойства. 
Коренът, от който израства стеблото и се разклоняват кло-
ните на растенията, разкрива по метафоричен път общия 
произход и представя първия член на своето в семантич-
ната опозиция свой – чужд. Той е в основата и поставя 
общото начало на рода. Освен това коренът е в земята и 
има връзка с хтоничния свят, а оттук и с починалите пра-
родители (Китанова 2013). Билките заемат важно място в 
народната медицина.

На територията на ПП „Врачански Балкан“ съществу-
ва голямо разнообразие от растителни видове. Установени 
са над 1100 вида висши растения, от които 373 вида са ре-
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гистрирани в Закона за лечебните растения (вж. Димова, 
Д., Димитров, М. 2014:8).

Едни от най-известните билки сред врачанското на-
селение, които са свързани с традициите, народните вяр-
вания и обичаи са: босилек, бръшлян, еньовче, жълт 
кантарион, росен и др.

Босилекът е едногодишно тревисто растение с четири-
ръбесто стъбло, което е наричано от народа „царска билка“.

Босилекът Ocimum basilikum L. e единственото расте-
ние в българската флора, което има универсална употреба 
в обредните практики и полисемантична знакова натова-
реност в словесния обреден фолклор. Латинското му наи-
менование, както и това в славянските езици – босилек, 
базилик, директно отправя асоциации към саркалните 
владетели на света – митичния базилевс и змея Василиск, 
който бива посечен на Коледа. В този смисъл босилекът е 
натоварен с функции на медиатор между световете и зато-
ва присъства във всяка обредна ситуация, маркираща със-
тоянието на преход в семейно-родов и календарен план.

За произхода на растението босилек в Български ети-
мологичен речник, Т. 1, 2007, е отбелязано: босºлек, диал. 
– босºляк, босºльок, „ароматно градинско цвете с дребни 
листа“ Ocimum basilikum L. – Произв.: босºл(е)ков, босºл-
чец, босºлковина „мириз на босилек“, к¡шкин босилек „ма-
щерка“ Thymus (Айватово, Солунско), самодивски босилек 
„росопас“, Fumaria officinalis (Търново). – Срхр. бšсиљак, 
словен. bosiljek, bosilje. – Чрез балк. лат. basilicum, заето от 
гр. βασιλιχόν, произв. от βασιλεύξ „цар“, първоначално цар-
ско цвете, срв. базºлика (БЕР 2007: 69).

Борис Ахтаров в „Материали за български ботанически 
речник“, 1939 г., БАН, София посочва народните  названия 
на босилек Ocimum basilikum L.: босилекъ, босилякъ, 
бусилякъ, обикновен босилякъ (вж. Ахтаров 1939: 220).

Често се наблюдават и умалителните съществителни 
форми като: босилче, босилчек, босилчец.
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Народните названия на босилек могат да бъдат кла-
сифицирани на: еднолексемни и полилексемни. 

1. Еднолексемни названия – образувани от босилек, но 
модифицирани формално с някакъв суфикс (аргументати-
вен, деминутивен и др.).

босил+ -ек = босилек босил + -че = босилче
босил+ -як = босиляк босил + -чов = босилчов
босил+ -няк = босилняк босил + -ков = босилков
босил+ -ок = босилок босил + -чец= босилчец 
босил+-ков + -ина= босилковина
босил + -яр + -ка= босилярка
2. Полилексемни названия – по мотивационни призна-

ци, образувани от комбинация на съществително и прила-
гателно име:

конски босилек Диал. Салвия, божо дръвце.
овчарски босилек Диал. Мащерка; бабина душица.
самодивски босилек Диал. Росопас.
дребен босилек; ситен босилек; 
миризлив босилек; зелен босилек; зелен кръстат 

босилек;
росен босилек; ран босилек; ран босилката; ра-

нен босилек.
От названието босилек са образувани собствените 

имена Босилко и Босилка. Среща се и име на град – 
Босилеград (Николова 2015: 207).

Народните названия на босилека (Ocimum basilikum 
L.) могат да бъдат класифицирани по мотивационни при-
знаци: 

1. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „цвят“ на растението, например: зелен 
босилек.

2. Словосъчетание, в което прилагателното име уточня-
ва признака „мирис“ на растението – миризлив босилек.

3. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „форма“ на растението – дребен босилек.
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4. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „място, местност“ – самодивски босилек.

5. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „домашно животно“ – конски босилек.

6. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „време на растеж“– ран босилек, ранен 
босилек.

7. Словосъчетание, в което прилагателното име уточ-
нява признака „природно явление“– росен босилек.

Няма почти нито една болест, при церенето на която да 
не играе важна роля босилекът. Има и поверие при баячки-
те, че нито едно баяне не помага, ако няма при болния на-
близо „стрък босиляк“. Децата, които слабеели се занасяли 
от майката при някоя стара жена да ги изкъпе. Тя гасела 
по тялото им запалени клечки от босилек и ги докосвала 
до слабините им, за да не се „стреснели“. Вярвали, че има 
„лоши места“, където ако се стъпи, човек ще се изприщи, 
ще се разболее. Такива места поръсвали с баяна вода, в коя-
то имало една китчица „трева с пет пръста“, босилек и мед. 
Децата боледуват често от „гърло“. Лекували са ги като пра-
вели гаргара с босилек (Каблешкова 2002: 99).  

Босилекът намира широко приложение в народната 
медицина. Той има антисептично, противоспазматично, 
болкоуспокояващо, противовъзпалително и леко възбуж-
дащо действие като отстранява газовете в червата и оказ-
ва спазмолитично действие и оказва бронхолитична ак-
тивност. Маслото от босилек притежава противомикробни 
свойства – срещу голям брой патогенни микроорганизми, 
стафилококи, коли, тифни бактерии и др. Широко се при-
лага при чревни колики, метеоризъм, жлъчни кризи, дет-
ски диарии, бронхити, парадонтоза, уроинфекции, чревни 
инфекции, мъчно заздравяващи рани и др. При комбина-
ция от мащерка и риган представлява отлично успокоява-
що средство (вж. Георгиев 2013:100-101).

В традиционната духовна култура на населението от 
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Врачанския край босилекът заема съществено място, 
тясно е свързан с народните традиции и обичаи.

Бръшлян Hedera Helrx L. е „вечнозелен увивен храст 
с широки лъскави листа“, диал. бришнел, бръшлен, бръш-
нел, бръчлян, бърчлен (Кукуш), брушлен (Гоце Делчев), 
брошлен (Дебър). Произв.: бръшлянов, бръшлянен (вж. 
БЕР, 2007: 69).

Бръшлян Hedera Helrx L. е „вечнопълзящо растение 
с широки, тъмнозелени длановидни и лъскави листа, из-
ползвано като декоративен храст“, например:

Къщичката на Баба Милица…, беше станала неузна-
ваема тази пролет. По всичките º страни, дори и под 
прозорците се виеше тъмнозелен бръшлян. К. Калчев, 
ЖП, 370. В дъното се издигаше червената снага на черк-
вата от печени тухли, обрасли с бръшлян. (Д. Спростра-
нов, ОП, 77) (Архив СБЛЛ). 

 Бръшлянът е възпят и в творчеството на Хр. Ботев, 
например:

 Берете цветя в градина,
 Късайте бръшлян и здравец,
 плетете венци и китки,
 да кичим глави и пушки!

(„На прощаване“, Хр. Ботев)
Производни имена на бръшлян са:
 бръшлян + ен = бръшлянен
 бръшлян + ов, -а, -о, мн. -и = бръшлянов, бръшля-

нова, бръшляново, бръшлянови.
Срещат се и диалектните форми на съществителното 

име бръшлян: брешнел, бръшнел, бръчлян.
„Бръшленкьо“ е зимен празничен обичай, свързан с 

познатото за цялата страна моминско ладуване, включено 
в новогодишния празничен цикъл, с традиционните ново-
годишни гадания за здраве, плодородие и женитба. 

В бита на планинското население на Врачанския край 
нощта срещу Васильовден, когато народът ни посрещал 
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традиционната Нова година, за младите момичета настъп-
вала нощ на стаени момински копнежи, нощ на надежда 
за предстоящи през годината годежи и сватби. Едва доча-
кали утринното развиделяване, изпреварили дори изгрева 
на слънцето, организирани на групи от отделни махали, 
те тръгвали по баирите, за да берат бръшлянови клонки. 
Веселият им смях, шегите, закачките им събуждали прос-
тора. Събуждали те и надеждите им за щастлива година, и 
вярата им, че като бръшляна, който ще отнесат по домове-
те си заедно със свежестта на планинския въздух, ще бъдат 
жилави и жизнени всички от многолюдните си семейства.

В късния следобед на същия ден, в дома на най-личната 
мома, девойките се събирали около огнището и сред смели 
закачки и любовни песни, кичели бръшлянови китки. Око-
ло дрянови пръчици сръчните им пръсти прикрепят с чер-
вен вълнен конец лист след лист и ги наричали: за къщата, 
за майка, за баща, за баба и дядо, за либето, за стоката, за 
всичко свидно в дома му. Всяка мома за да разпознае сред 
много китки своята, привързвала към нея пръстен, гривна 
или цветно конче. Тя потапяла с разтуптяно сърце в оки-
чения със зеленина бял котел, с „мълчана вода“, поставен 
върху купчина овесени зърна, изсипани направо върху се-
нията, та да е плодовита и родовита годината.

Така подредена синията с котела изнасяли на двора 
и около нея захванали се „на колело“, момите заигравали 
хоро с песен.

  Бръшлянко ле, мили брайно,
  сега ще та те натопиме.
  кален-вален до колена,
  заран ще те извадиме
  златен-сребрен до рамена.
  Бръшленкьо ле, мили брайно.

(Манкова, 2012: 1.18-2)
Към младите момичета се присъединявали и ергените. 

Хващали се ерген до мома, либе до либе и всички в ситен 
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хоровод поемали песента на бръшляна. Усмивки засиява-
ли върху лицата им, преплитали се ръце, разменяли се из-
гарящи погледи. Един общ пламък в очите на всички се 
разгарял – онзи, който го подклажда от вечния човешки 
копнеж за здраве, за радост и сполука. До късна вечер при-
пявали моми и ергени. После се спускала нощта и всички 
се разотивали по домовете си. 

 На другата сутрин, недочакали зората, момите и ер-
гените отново се събирали около него. И отново се завър-
тяло буйно хоро и песен:

  Бръшленкьо ле, мили брайно,
  Снощи съм те натопил
  кален-вален до колене,
  сега ще та извадиме…
     (Манкова 2012: 1.18.3)
Пеели моми и ергени. Смехът и веселите им закачки 

се носели над селото и събуждали стопаните му. Весело и 
хубаво им било, толкова хубаво, че не усещали скърцащия 
сняг под краката си, забравяли за щипещия балкански 
студ. Топлели ги студените надежди за спорна и здрава 
година и развихрените младежки копнежи за женитба, за 
свой дом и своя челяд, за човешко благополучие.

Тия надежди и копнежи светели в очите на младите 
момичета, докато разлиствали лист по лист бръшляно-
вите китки и гадаели по здравината им за своето здра-
ве и за здравето на близките си. Същите те правели още 
по-звънък и по-кръшен смеха им, когато наредени около 
софрата, наричали на пръстените си какви ще бъдат бъ-
дещите им женихи. Те изпълвали сърцата им с обич към 
близките им и ги повеждали към къщи с кратунки, пълни 
с бръшлянова вода – за да пият и те от нея за здраве и 
за богат приплод през годината. Водени от тях, млади-
те момичета сейвали символично от тези зърна на двора, 
към дръвника, пак за да е „родовита“ годината. Накрая 
на празника, когато отново се спускала нощта лягали да 
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спят с тази надежда и копнежи и да чакат в сънищата си 
желания момък.

Този обичай се провежда в с. Люти дол, с. Игнатица, 
Врачанско, Зверино и Очин дол, в с. Паволче и с. Челопек, 
Врачанско. И днес е запазeн българския дух и самобит-
ност. С бръшлянови китки – символ на здраве, дълголетие 
и благополучие, с песен и ситен хоровод – за драгост на ду-
шата и с обич към наследеното от дедите им, населението 
от Врачанския край са съхранили традициите и обичаите 
на духовната народна култура.

Еньовче Galium verum L. – дребно горско цвете с жъл-
ти цветове, което цъфти по Еньовден. Билката има след-
ните народни наименования:

1. Еднолексемни – еневец, еневка, ˜ньовка, янювче, 
еневиче.

2. Полилексемни – гšрски ˜нчец, жълт ˜нчец, жˆл-
т˜нювчец, бял ˜нювец пєтомен ˜нчец, ˜нева бœлчи-
ца, ˜нева (˜нюва) тревЎ, ˜нево пєленце, кръстато 
еньовче.

3. Турски названия: кумич-кумич. 
Срещат се умалителните съществителни имена – еню-

вче, ˜невиче, ˜нювиче, ˜невичка, бŒло ˜нювче.
Народните названия на билката еньовче могат да бъ-

дат класифицирани по мотивационни признаци: 
1. Словосъчетания, в които прилагателното име уточ-

нява признака „цвят“ на растението, например: бял ˜ню-
вец, жълт ˜нчец, жˆлт ˜нювчец.

2. Словосъчетания, в които прилагателното име уточ-
нява характеристичен белег – кръстато еньовче.

3. Словосъчетания, в които прилагателното име сиг-
нализира мястото, където се среща растението – гšрски 
˜нчец.

4. Образни названия. От основното значение еньовче 
„билка“ са се развили преносни значения, при които има 
пренос:
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а) от домашно животно върху растение, например: 
˜нево пєленце;

б) родов признак – ̃ нева бœлчица (вж. Китанова 2013);
в) прагматичен признак, например: пєтомен ˜нчец.
Според народната вяра еньовчето е лековита бил-

ка и може да предпазва от самодиви, змейове, различни 
болести. Бере се обредно в ранни зори на Еньовден, то е 
най-важно сред самодивските билки, от коитосе изплита 
еньовския венец (вж. Павлова 2001: 27). Навите бягат от 
еньовчето, затова бременната жена, когато наближи да 
ражда се провира три пъти през еньовски венец. С еньовче 
е закичена Еньовата буля от едноименния обичай. Еньови-
те китки и венци се пазят през цялата година и се използ-
ват за лекуване. Еньовчето е най-важното сред билките в 
зелените пояси, които се слагат на кръста за предпазване 
от болки по време на жътва. Еньовчето се слага за здраве в 
коритото на детето при къпане, за да не боледува от детски 
паралич.

Билката еньовче намира приложение в народната ме-
дицина. Отвара от еньовчето се пие при кръвотечение от 
носа, при сърцебол, колики, разтройство, маясъл, жлъчка, 
слабост. Със смес от изгорената билка и зехтин се маже 
при циреи; слага се във водата, с която се мият очите при 
възпаления и болки (вж. Георгиев 2013: 189).

Една от най-често използваната билка в народната ме-
дицина е жълт кантарион Hypericum perforatum L.

 Тази цъфтяща по слогове, пътни и горски покрай-
нини, хълмове и поляни от юлидо септември, билка има 
следните народни наименования:

1. Еднолексемни – журавлек, журавец, званика, 
званче, звоника, звониче, звъника, калъчово, канта-
рион, канторон, порезниче, шуплек.

2. Полилексемни – богородична трева, христова 
кръв, мераклива трева, обикновена звъника, поря-
зана трева, порязано биле, посечена трева, сечено 
биле.
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3. Турски названия: калъч-оту, кесик-оту, саръ -
кан тарион, саръ-сеймен.

Срещат се умалителните съществителни имена – 
званче, звониче, порезниче.

Народните названия на жълт кантарион могат да 
бъдат класифицирани по мотивационни признаци:

1. Словосъчетания, в които прилагателното име е об-
разувано от термини – свещени същества – Бог, Богоро-
дица, Христос, а съществителното име означава предмет, 
богородична трева, христова кръв;

2. Словосъчетания, в които прилагателното име уточ-
нява характеристичен белег – порязана трева, поряза-
но биле, посечена трева, сечено биле.

От основното значение жълт кантарион „билка“ са 
се развили преносни значения, поради прилика с вида на 
предмета, например: звъника, звъниче, звънче – от звон 
поради подобие чашките на растението и звънец, под вли-
янието на звън.

Растението е „самодивско цвете“ и се бере специал-
но на Еньовден, когато е най-лековито. В навечерието на 
Еньовден болни преспиват на поляни, обрасли с жълт кан-
тарион. 

Една легенда за тревичката, която носи толкова благо-
говейни народни имена, разказва следното: „Когато люби-
мият апостол на Господа стоял смъртно опечален под кръ-
ста, той грижливо събрал опръсканите със свещена кръв 
растения, за да ги подари на вярващите като скъп спомен 
за смъртта на Спасителя“. (вж. Пр. и лег. 1975).

Червеният сок на ароматичната билка предизвиква 
странното чувство, че в червения цвят на златистожълти-
те цветове има сякаш капка кръв от нашия Спасител. На 
Еньовден – символа на свещените сили на светлината и 
топлината – жълтият кантарион засиява в най-прекрасна-
та си цветна прелест. На времето момичетата изплитали 
венци от него и който танцувал около еньовденския огън, 
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трябвало да носи венец от жълт кантарион – еньовденска-
та корона. В тази тайнствена нощ се посипвали и клони от 
него във водата и по разцъфването на увехналите цветче-
та момата разбирала кога догодина ще бъде поискана. 

В народната медицина жълтият кантарион на-
мира широко приложение. Цъфналата билка се събира 
за приготвяне на чай и бани, а за направата на масло се 
взимат цветовете. Маслото от жълт кантарион е наистина 
най-доброто масло за рани. Кърмачета с колики се успо-
кояват скоро, след като им се разтрие коремчето с масло 
от жълт кантарион. То действа болкоуспокояващо, проти-
вовъзпалително и заздравяващо. Чаят от него се използ-
ва за нервни смущения и нервни болести от всякакъв вид. 
Тинктурата от жълт кантарион, която човек сам може да 
си направи, с голям успех се прилага при нервни боле-
сти, неврити, неврози, безсъние и неврастения (Георгиев 
2013:196).

Съвременната медицина също го използва и на ос-
новата на него се произвеждат редица фармацевтични 
препарати. Във Франция го прилагат като средство сти-
мулиращо дейността на сърцето, регенерация на тъка-
ните и диурезата. В Полша се използва за заздравяване 
на рани, при неврастении и при невралгии. В Германия 
– като общотонизиращо средство, за лекуване на депре-
сивни състояния и при безпокойствие и страх. В Италия 
при камъни в жлъчката (Борисов 1992: 43). 

Научните изследвания показват, че запарка от жълт 
кантарион усилва диурезата, стимулира съкръщаването 
на сърдечния мускул и матката, оказва противогърчово 
действие.

Росен Dictamnus albus L. – горско растение, което съ-
държа етерично масло и отделя силно благоухание. Сред 
народа е познато като лековита и магьосническа билка. 
Нарича се „русалско биле“, „самодивско цвете“, което 
расте по самодивски поляни.
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Росенът притежава едно основно качество – да огра-
дисва хората, които го настъпят. Но в нощта срещу Спа-
совден росенът губи силата си да оградисва и придобива 
нова – да лекува. Тогава русалките и самодивите според 
поверието берат росен и вият венци, като стават по-ми-
лостиви към болните (Мичева–Пейчева 2013: 80). Билката 
има следните народни наименования:

1. Еднолексемни – русалче, русалийче, роксен, ро-
ксан, росник, бадиан.

2. Полилексемни – див бадиан, самодивска трева, 
самодивско цвете.

3. Турски названия: чевирме ясенец, акъ-гири-
тъ-оту, даа-чиче, мангръ-оту.

Срещат се умалителното съществително име – при Н. 
Геров – русалийче и русалче (вж. Геров, 1975).

Производни на росен са: росенов, росенова, росе-
нови.

Народните названия на билката росен могат да бъдат 
класифицирани по мотивационни признаци: 

1. Словосъчетания, в които прилагателното име сиг-
нализира мястото, където се среща растението – само-
дивско цвете, самодивска трева.

2. Словосъчетания, в които прилагателното име озна-
чава степен на култивираност, например: див бадиан.

3. Образни названия.
От основното значение росен „билка“ са се развили 

пре носни значения, при които има пренос див бадиан.
Според народната вяра росенът е оставен от небес-

ните жители, които слизали на земята, за лек на хората, в 
случай, че се разболеят от болестите на небесните пришъл-
ци. Особените свойства на растението са известни още от 
древността, траките го смятали за цвете на Артемида-Бен-
дида и вярвали, че то може да изхвърли забодените в тя-
лото стрели. В българската народна митология росенът е 
цвете на самодивите, но често с него е свързан и змеят. 
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Има поверие, че през Русалската неделя русалиите идват 
и берат цветовете на росена. От друга страна, русалийте 
могат да извършват добра магия за плодородие, да лекуват 
тежки заболявания, да пречистват чрез различни обреди 
(Мичева-Пейчева 2013: 80). С представата за русалиите 
лечителски и лечебната сила на росена е свързан с оби-
чаят да се ходи „на Росен“, известен широко сред бълга-
рите. На Спасовден неизлечимо болни или бездетни жени 
отиват на поляни с росен, за да получат изцеление (вж. 
Стойнев 2006: 273). 

В народната медицина билката росен намира широко 
приложение.

Чаят от кората на корена на билката росен действа 
пикочогонно и потогонно и се употребява против пясък и 
камъни в бъбреците и пикочния мехур, против силна на-
стинка и сгърчване; служи за пречистване на кръвта и се 
използва против маясъл, ревматизъм; действа възбудител-
но на нервната система и сеупотребява против истерия и 
епилесия; против глисти. Отварата от кората на корена на 
росена и люспите от зрелите плодове се смятат като дорбо 
средство против маясъл по ръцете и краката; същата слу-
жи за бани на слаби деца против ревматизъм. Счуканите 
листа и цветове на билката във вид на каша служат за на-
лагане против ревмтизъм.

През XXI век нараства интересът към лечебните рас-
тения, които се използват за профилактични цели. Бил-
ките и съответните билкови препарати остават най-близ-
ко до природата и храната. Лечението с билки е широко 
разпространено и се ползва с изключително доверие сред 
хората. 

Фитонимите интерпретират елементи от цялото свето-
усещане на човека, от народните вярвания и обичаи, което 
ги прави носители на синтетична етнолингвистична ин-
формация.
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