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Растителното царство
в~ь народната поезия, обичаитЪ, обредите 

и поверията на българитЪ.

Отъ А. Т. Илиевь.

П р е д г о в о р  ъ.
Въ 1875) година мувеятъ на ческото кралевство въ Прага 

издаде едно съчинение отъ г. Примуеъ Соботка подъ заглавие; 
Растенията въ слов&некит')* народни пйсни, прикаски, мити, 
обреди и пов-Ърия. Приносъ кгьмъ словенската симболика 
(Roetlinstvo a jeho v^znam v ndrodnich pisnich, povdstSch, b&jfch, 
obradech a pov6r&ch slovansk^ch. Pnsp6vek k slovansk^ symbolice). 
Този трудъ, пълевъ съ любопитни сравнения, е нанисанъ, както 
самъ авторътъ казва въ своя прЬдговоръ, по побуждение отъ 
книжката на Дудевита ГДуръ: За народнитЬ егЬсни и при
бавки на слов^некитЬ пленена, Прага 1853 (Ludevit Stur: 0  n&- 
rodnich pfsnich a povgstSch piemen slovansk^ch), както и отъ 
интересната диссертация на М. И. Костомаровъ; Объ истори- 
ческомъ значенш русской народной nossia, Харьковъ, 1843.

Заинтересувани, по поводъ отъ сжщата 1Цурова книжка, 
доста отдавна върху пр-Ьдмета, който тъй подробно се равгледва 
въ труда на г. Соботка, ние съ особна любовь изучихме неговото 
съчинение и се заловихме да събираме материялъ съ ц ь̂ль въ 
една реценвия да допълнвмъ правдвинит-Ь, останали въ него, 
колкото се отнася до примйригЬ, черпени отъ българската 
народна поезия. Ала въ резултатъ тЬзи празднини изл^зохж 
толко8и големи и събраниятъ отъ насъ материялъ, толкова 
изобиленъ и характеристичевъ,1) че намъ се видЬ за пб-добрЬ, 
ръководени отъ нгЬкои пб-нови издирвания, да се опитаме да го 
обработимъ до н^йдЬ и изложимъ въ отделна расправа.

*) Сравни; Sobotka, Boetlinstvo, стр, 165, д-Ьто ве се спомевува нищо за кмвиата въ 
бмпьрскятЪ народен укотвореякя в вашата ст&твйка въ Денннаа, мЪсечно ютературво спа- 
савже, Соф и, 1891 г. вв. 6  стр. 266.
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И  тъй ние си турихме за задача чр-Ьзъ тови си опитъ да 
изнесемъ пр^здъ читателите заедно събрани и турени въ редъ 
сичкитЪ до сега изегЬстни намъ случаи, при които се явява рас
тителното царство въ българската народна поезия, както и въ 
разните обичаи, обреди и поверия на българите. Отъ него, 
надаваме се, ще се видежтъ красотите на растенията и тЪхнитЬ 
характеристични особности, схванжти отъ българина, — изобщо 
въвгледит^, които си е той освоилъ върху т&хъ по единъ или 
по другъ пжть. Ние не се наемаме напълно да обяснимъ, какво 
самобигно българско или словенско се съдържа въ тези въз
гледи, кои отъ тНЬхъ сж общечовЪчесви и кои сж преминжли 
у българите отъ книжовенъ изворъ; ала се пакъ д"Ьто ни е 
прилагало и до колкото ни е позволявала литературата, съ 
която сме могли да располагаме, гледали сме да съпоставяме 
и сравняваме българските съ н^кои отъ познатите намъ по
добни възгледи, било народни словенски и изобщо други чужде
странни, било отъ книжовенъ изворъ.

Материялътъ отъ българската народна словесность, който 
влива въ кржга на тази расправа, е черпенъ не само отъ 
напечатаните вече етнографически сборници, но и отъ на
трупаните въ ржкописъ многобройни сбирки, които сж испра
тени до сега, по покана отъ почитаемото Министерство на На- 
родното Просвещение, въ редакцията на издавания отъ него 
Сборникъ и чакатъ своя редъ да ивлезжтъ изпрало на св^тъ  
въ отдела за народните умотворения. Приведените откжсляци 
намерихме за пб-добре да предадемъ по въвможность споредъ 
внижовното наречие и правописъ, понеже за насъ преди еичво 
е важно тукъ да се разбере съдържанието имъ.

Най-после относително плана на работата длъжни сме 
да кажемъ, че не се водимъ отъ некоя научна систематика, 
но просто распределяме мятерияла на тези два отдела: 1) дър
вета, 2) цветя, треви и други растения. Секи отделъ ще бжде 
подравделенъ на две части, отъ които въ първата ще се хвърли 
общъ погледъ върху предмета на отдела, а въ втората ще се 
разгледва секо растение отделно.

С о ф и я ,  5 Априлий 1892.
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Д ъ р в е т а .

Дърветата много спомагатъ да се расхубавява природата. 
M'bcTHOCTb бевъ дървета, каквито и други предимства да има, 
бива като мъртва, пуста. Нека приложимъ при хубостьта и поя
вата, която принасятъ дърветата на човека, подслона и сЬнката, 
която му правжтъ, и ще можемъ да разберемъ, защо отъ край 
вргЬме т"Ь еж били въехгЬванм въ поезията на сичките народи. 
Отъ друга страна колкото сравнително на пб-ниско стжпало 
въ културата се е намиралъ чов^къ, толкози пбвече е билъ 
ириближенъ и привързанъ къмъ дърветата, толкози пбвече т*Ь 
еж привличали къмъ себе си вниманието му и cm му правили 
чудно впечатление. По този начинъ първобитниятъ чов^къ си 
е обравувалъ и особни, своеобразни възгледи върху дърветата, 
възгледи, които и до сега сжгцествуватъ пб-пълно у народите, 
останали на дир"Ь въ цивилизацията, а въ отк&сляци, въ 
преживелици (survivals) аж се у пазили дору и у образованите 
народи.

Ч а е т ь  I.

Изобщо за дървото и гората, за техния вудтъ 
и за духовегЬ въ гЬхъ.

Въ тази часть ще се равгледатъ случаите, при които се 
ср^щатъ изобщо дървото и гората въ нашата народна сло- 
весность, безъ да се дос^гатъ отделните видове дървета: 
джбъ, букъ и проч. Тъй погледната картината, която ще се 
представи тукъ, равумева се, не ще бжде до сушь пълна; въ 
ае1ж не ще личжтъ сичките възгледи на българина върху 
дърветата, понеже въ много случаи т е  cm се упавили свър
зани съ имената на отделните дървета. Ето защо некои до
пълнения и нови обяснения върху тови предметъ читателятъ 
ще трЬба да очаква въ втората часть.
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Д ъ р в о т о .

Българската дума дърво, която гласи и ЬрЬво (латинска 
arbor, lignum), принадлежи къмъ групата на онЪви думи, които 
сж распространени у сичкитЬ словенски, както и у  други 
нйкои индоевропейски езици. Отъ това следва, че тя е у  пазена 
отъ отколешна старина, отъ памти-в'Ька, когато словЪнигк 
еж говорили единъ праеаакъ съ сродингЬ тЬмъ народи. Ето 
какъ се чуе тя въ словкнскатЪ езици: въ старобългарски 
др^во и дрТкВо, словин. drovo, сръбски дрщево, дрво, чески dfevo, 
dfevce, drva, полски dzrewo, dzrewce, drwa, горнелужицки drevo, 
малоруски дерево, древо, белоруски древо, руски дерево, дрова 
и пр. Види се първоначално ЬрЬво да е значило лат. arbor, а 
Ъръво, повечето множ. число Ьргва — лат. lignum. Въ сроднитЬ 
индоевропейски егици намираме отъ сжщия корень: литовски 
derva, старосЬвернон^м. tyrvi, староинд. dâru, dru, зендски däuru, 
dru, старогръцки S6pu или §épu, Spuç, готски triu.1)

Обикновенно дървото се въсп^ва въ нашитЪ народни п-Ьсни 
придружено съ постояненъ епитетъ „високо.“ То често бива распо- 
ложено въ една таквааи картина, която винжги привлича човека 
по своята безискуственна хубость: срЬдъ „широко“ поле, израсло 
„високо“ дърво а подъ него „студенъ“ изворъ или кладеиецъ. 
Тъй расположено дървото, естественно ще събира п&тницпгЬ 
подъ своята еЬнка като имъ дава добро м4сто sa почивка. 
А слАдъ почивката кому не би се отворила охота да си похапне 
всрЪдь благорастворенния въвдухъ и приятната прохлада? На- 
родната поевия е приготвила дору за този необикновенъ случай 
не н^кои с-Ьки дневни ястия и бистра водица, но „печено ягне“ 
и „червено вино,“ храна и питие за благородвитЬ боляри и 
юнаци. Тъй въ една народна п&сня, записана въ Севлиевско 
отъ г. Р. Г . Бакаловъ, на хайдутигЪ се паднжлъ редъ да си 
почиватъ на едно такова м&сто. ВидЬла ги ранобудната Тодорка, 
когато сутрина рано съ &гкнци на рамо и стомни въ ржцЬ оти
вала на кладенеца за вода. Тя дигнжла глава,

Да гледа поле широко:
Ср&дь поле дърво високо,
Подъ дърво студенъ кладенецъ,
До кладенеца полянка,
На полянката хайдути . . .
Печено ягне ядЬжгц 
Червено вино пияхль . . .

<) Антон* БуЪиловичъ, Первобнтвве Славяве въ ихъ яангЬ, бнтв и аовяпяхъ, Kien, 
1878, стр, 105—6, 276—7; F . Miklosich, Etymologisches WBrterbnch der Slav, sprachen, Wien, 
1886, derro, стр. 42.
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Отъ само себе се разбира, че много пЬ-приятно се работи 
на такова место, нежели въ ватворена и вадушна стая или 
другад^ нейде, дето чистиятъ въадухъ нема свободенъ достжпъ. 
Ето ващо нередко народната поезия туря да работштъ подъ 
дърво и до кладенецъ згЬкои занаятчии. Тъй въ една пгЬсня 
се говори на мома Тодора:

I
Видвшъ ли поле широко ?
У  поле дърво високо 
И подъ дървото кладенецъ 
И на (до?) кладенецъ постеля 
И на постеля терзии 
До седемдесеть шегърти . .  .
Шияхж и крояхж терзии . .  .

(Шапкаревъ, Сборникъ кн. VI, С о ф и я , 1891, стр. 367 № 1000).

Подобно дърво средь полето може да служа и ва белегъ  
на местото, дето гонениятъ юнакъ е скрилъ събраното иманье, 
както се вижда отъ следната песня. Стояна най-после уловили 
и го карали ва Рус се. Като минали покрай каменния мостъ, 
сички моми, които белели тамъ платна, се равбегали. Останжла 
само мома Руска, която, по Стоянова молба, дала му вода да се 
напие. Отъ благодарность ва това Стоянъ й съобщава:

. . .  Гледай поле широко,
Ср%дь поле дърво високо,
Подъ дърво бистъръ кладенецъ,
На кладенеца 611 лъ камъкъ,
Подъ камъкъ, Руске, бйлъ мЪдникъ;
МЪдникътъ пъленъ съ иманье,
РазмЪсомъ съ желти яселтица;
Иди ги, Руске, извади,
Носи ги —  поменувай ме,

(Бончевъ, Бъл. Нар. песни, стр. 87, № 57).

Приятната сенка, която прави дървото, наречена обикно- 
венно въ народната поезия „дебела,“ често располага човека 
и къмъ сладка дреика. Това обаче не бива винаги съвсемъ бево- 
пасно ва една девойка. Ето ващо ш  съветватъ да не ходи на 
далеко ва вода:

Тамъ има дърво високо,
Та пуска листье широко,
Та прави сЬнка дебела;
Седн*-щешъ часчокъ да пос(е)дишъ,
Д а пос(е)дишъ, да се отморшпъ,

Р1дШгес1 Ьу VI1.1
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Та щ е те дрбю» пр&вари,
Та ще те шн&къ изм&ни . .  .

(Сборникъ на Минист. кн. Ш , стр. 49, Лг 5).

Колкото веленото дърво се въсиЬва въ весели и приятни 
картини, толкови напротивъ сухото се представлява въ народ- 
ната поезия непривлекателно. То се среща обикновенно въ 
клетвите, както се види отъ елЬднята пЬсня, записана въ Чир
панско отъ г. Ст. Поповъ. Майка разсърдена на дъщеря си 
кълне ж  тъй:

Да даде Госиодь, Янке ле,
Да видипгь чедо отъ сърдце,
Кога бйлъ какъкъ продума 
И сухо дърво листь пустне.

Въ онези градове и села, отъ дЬто постоянно еж ходили 
мжжье по чужбина на печалба, имало е известни места, до 
дето сж ги придружавали и иепращали домашните имъ. На 
такива места е ставала раздалата и съ гости роднини, които сж 
дохождали отъ далеко. Обикновенно подобна граница се е отбе- 
лкжвала съ камъкъ, нарЪченъ „оплачи-камъкъ“ или съ некое 
сухо дърво. Тъй на Яна дошли двамата & братя отъ далеко 
на гости. Следъ като имъ служила, както приличало на такива 
скжпи ва нень гости, най-после на тръгванье

Ненрати ги Яна 
До сухото дърво . . .

*♦ *
И въ българската народна поевия, както и въ поегията ва 

различни други народи, е свойственно сравнението на личния 
животъ на човека съ живота на дърветата. Примери за такива 
съчетания на образи сжществуватъ ивобилно особно въ пес
ните, дето се въспеватъ отделните видове дървета.

Обикновенно млади, щастливи и весели хора се сравняватъ 
съ млади и крехки дръвчета. Въ една пЪсня напр. ва двама 
млади любовници се пее тъй:

Израсли сж. два Фидана,
Д в а  Ф идан а, два ф и л и зя  
Долу, долу въ махалана(-та);
Отъ матки (малки) се загалили (залюбили),
Загалили, заследили . . .

(Сборн. на Мин. кн. VI, стр. 35, № 1).
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Малка мома се сравнява съ „тънка пржчва“ отъ нЪкое младо 
дръвче, както се вижда отъ една коледна егЬсня, *88писана отъ 
г. Г. П. Русески въ Старо-Загорско:

Тънка се пржчка превиваше 
Около града, въ Царева града:
Не е било тънка иржчк*,
Най е било калка мома 
Въвъ градинка подъ, калинка. . .

Отъ друга страна хора, които се мгьчльтъ отъ любовь, па не 
могжтъ да приближжтъ до своя идеал ъ, като злочести се сравня- 
ватъ съ сухо дърво. Напр. въ една песня, записана въ Охридъ 
отъ г. Спространовъ, такъвъ единъ моиъвгь казва на момата:

—  Ти дЬвойко църнооко,
Ти ме стори сухо дърво. . .

Или:
Ме изгори, ие попари,
Доръ ме стори сухо дърво. . .

(Миладинов. стр. 387 № 31 8 ; Сбор. на Мин. кн. УП, стр. 23, № 3)

Сравнението съ сухо дърво се употребява и ва никого, 
който е лежалъ отъ дълговременна болесть, та се е съвсЬмъ 
прЬмахнжлъ и развалилъ телесно. За боленъ Дойчина, който 
разбилъ Арапина, секой, кой го виделъ, казалъ:

Що ке бидитъ ово чудно чудо!
Овой юнакъ како сухо дърво,
Що ми стори голяма юнера I . .

(Милад стр. 130— 1 № 88).

Въ свадбарските песни често си служгьтъ съ сравнение, 
кога искатъ да въввеличаштъ некое лице. Въ такъвъ случай 
се вмъква по некога и обрааътъ на чудното дърво, съ върхове 
до небето и стълпове до земята, ва което ще се говори пб- 
натъкъ. Тъй напр. героятъ отъ свадбарските церемонии и обреди 
— младоженецьтъ — се сравнява съ чудното дърво и родътъ 
му съ стълповете отъ това дърво. Това сравнение съ антитева 
се намира въ следнята ггЬсня, записана отъ Цв. Вълчиновъ 
въ Софийско:

Израсло дърво високо,
Високо та па широко;
ВършигЬ му доръ до небо,
СълпигЬ му доръ до аеми:
Не ми е дърво високо,
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Haft хи е «гладъ мдадосакеня;
• Не му еж. сълпи до земи,

Най му е рода голяма.

Въ тази п^свя личниятъ животъ па чов-Ька се е расширилъ 
до челядния, понеже въ едно дърво чр^зь сравнение се олице
творява не само самъ чов-Ькъ, но и цЪла рода. Такова н^що, 
само че въ пб-подробно изброяванье лицата, които образу вать 
родата ила челядьта, срещаме и въ една п^сня, която се n ie  
въ Македония на Водици (както въ Источ. България на Ла- 
варъ) и има за цЪдь да въсхвали и възвеличае родоначалника 
на една гол-Ьма челядь — стареца на дома. Въ некк старецътъ 
се сравнява съ дърво „столовато“ (т. е. стволовато съ испущанье 
в, отъ старото стволъ, цволъ), „грановато,“ чийто гранки, корени 
и върхове пр^дставятъ снъхит-Ь, синовет^Ь и внуцитЬ на ста
реца. Епитетътъ „столовато“ обикновенно се туря отъ народ- 
ната поения на чудното дърво, което наистина се е пренесло 
и тука, както видЬхме и въ горния примгЬръ. Ето самата п"ксня:

Овде дърво столовато,
Столовато, грановато;
Гранки му сж. до небеси,
А коренье сура веия1):
ГранкигЬ сл чили снъхи,
А коренье синоветй,
А вършкитЬ мили внуци. . .

(Сборн. на Мин. кн. V, стр. 27 № 1).

Въ друга свадбарска, която се n ie, кога доведжтъ неве
стата при свекървата, двЬтЬ свахи, майшит-Ь на зетя и на не
вестата, се сравня ват ь съ дв-Ь цъвнжли дървета, отъ които 
само едното — момкова майка — завързва. Съ това сравнение се 
исказва народниятъ възгледъ върху печалбата, която прави 
момкова майка, като увеличава челядьта си и си довежда „от
мина,“ и загубата на момина майка, която дава чедото си въ 
чуждъ домъ и при чужди людье, Цитуваме самата пЪсничка:

Въ ср'Ьдь дръвета дв-fe цъвтжтъ:
Едно цъвти, та завързва,
Друго цъвти не завързва.
Щото цъвти, та зявървва,
Това е юнакова майкя;
Щото цъвти, не завързва,
Това е момина майкя.

(Сбор. на Мин. кн. VI, стр. 42 .№ 4).

■) „Сура земя,“ или както стои въ другата пксня „сурова земя,“ види се, отголарл 
тука иа руската „снра мать — земя.“
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Сравнението на дървото съ човека се е отразило отъ край 
вр-Ьме у слов^ничгЬ изобщо, както и у  българатЬ частно, въ 
самия е8икъ. Обикновенно сичкитЬ пб-яки, пб-могжщественни 
дървета — „исполинитЬ на горитЬ“ — се сравняватъ съ мжжьетЬ, 
и въ езика гЪ сж гранматически отъ мжжски родъ: джбъ, 
букъ, брЬстъ, ясенъ, яворъ, орЬхъ и пр.; напротивъ пб-слабитЬ 
и сравнително пб-крЬхкитЪ, както и овощнитЬ дървета изобщо, 
се сравняватъ съ женит*Ь, па и въ езика т-Ь сж грамматически 
отъ женски родъ: липа, ела, върба, ракита, калина, ябълка, 
круша, дуня и ир„

*# *
Съчетанията на обравитЬ, като се сравнява чов-Ькъ съ 

дървото, въ необузданата отъ критика мисъль става на истинска 
връзка между реалнитЬ предмети: ако чов-Ькъ се представлява 
отъ дървото, отъ това се заключава, че и наопаки дървото е 
чов-Ькообразно, н-Ьщо повече — то е двойникъ, неравд&ленъ по 
еждбата си съ човека и неговъ духъ-хранитель. По този 
начинъ съ подобно дърво — двойникъ чов-Ькъ прекарва за~ 
друженъ животъ: ако е добр-к на дървото, ще бжде добрЬ и на 
човека, чийто животъ е свързанъ съ живота на дървото, и на
опаки. Такива възгледи сж сжществували и още сжществуватъ 
въ равни Форми у дивитЪ и дон^шд-Ь у  найобразованитЬ народи.

Въ индийски и ср"Ьднеамерикански пЪсии и приказки се 
споменува, че н-Ькои хора, кога отиватъ на пжть, насаждатъ у  
дома си по едно уречено дърво, споредъ което роднинигЬ и 
приятел итЬ имъ да могжтъ да равбиратъ, какъ ще бжде и тЬмъ 
на чужбина. Въ Британска Гвинея, кога се сгоднктъ дв-Ь малки 
дЬца, насаждатъ отъ дв%тЬ страни по едно дърво, като сви
детели на сговора, и ако би да изсъхне н%кое отъ тЪви дър
вета, навярно ужъ гцЬло да умре детето, комуто принадлежи 
ивсъхнжлото дърво. Въ Полинезия, като се роди нЬкое дЬте, 
насаждатъ едно кокосово дърво и споредъ числото на възлитЪ 
му заключаватъ, колко години ще жив^е и дЪтето.

Този обичай е сжществувалъ и у римлянигЬ. Въ живото- 
писа на римския поетъ Виргилий намираме, че тополата, която 
е била насадена, кога се родилъ той, въ кжсо вр-Ьме до тол- 
кови израстнжла, че се сравнила съ други, много пб-рано на
садени тополи; за това на тази топола казвали „Виргилиево 
дърво.“ Въ Германия, Швейцария и въ н&кои словенски страни 
(Ческо) този благодатенъ обичай е сжществувалъ тъй сжщо, 
па и до днесь го има. Обикновено садштъ 8а момчетата ябълка, 
а ва момичетата — круша. Още въ посл^днитЬ поколения се 
е случвало, че н&кой си баща ядосанъ на разваления си синъ,
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който тъкмо тогава се намира лъ въ чужбина, д-Ьто не е могло 
да го постигне бащиното наказание, излазялъ на полето и тамъ 
отсичалъ родното негово дърво. Въ една чеева приказка се 
споменува за н'Ькоя си жена, която имала задруженъ животъ 
съ една върба: денемъ та стояла у дома си при своята челядь, 
а нощ^» душата к  отивала въ върбата при реката; когато 
м&жътъ отсЬкълъ върбата, въ сжщия мигъ умр-Ъла и жената.1)

Въ нашите народни песни можемъ тъй с&що да намеринъ 
не кои примери, въ които малко-много личи въвгледътъ върху 
задружния животъ на човека съ дървото или пъкъ върху 
человекообравностьта на дърветата. Подирнето се исказва, 
струва ни се, до нейде и отъ следнята егЬсня, записана въ 
Хасковско отъ г. Ст. Поповъ. Единъ момъкгь обиколилъ сич- 
ките градове, ала нийде не видЬлъ хубостьта на своята Нона, 
не намерилъ некоя девойка, която да прилича на любовницата 
му. Ето само д е  била нейната прилика, споредъ думит^ на 
момъка:

Ка си отидохъ въ поле широко,
И въ полето дърво високо —
На тебе бйше лично, прилично. . .

Преходътъ отъ сравнението въ действителния задружненъ 
животъ на човека съ дървото излаза на яве отъ н-Ькои 
песни, въ които се искавватъ по-силни чувства отъ про- 
мената на челядното положение. Тъй напр. въ една свадбарска 
песня, записана въ С о ф и й с к о , невестата е нажалена, поради 
неиввестностьта, която кь очаква между чуждите хора, а въ 
сл&щото време въ гората едно дърво стои „ухилно,“ и това 
дърво е пакъ невестата.

Сичка е гора весела,
Едно е дърво ухилно;
Не било дърво у гора,
Haft било Неда невеста. . .

Ако обаче отъ тови прамЬръ не личи може би тъй ясно 
таинственната връзка между живота на човека съ дървото, 
има случаи, въ които тя излиза пб-добре на яве. Такъвъ при- 
меРъ ни дава следнята песничка, която прилича на горнята 
и въ сжщето време служи ва нейно обяснение; въ невь дър
вото, подъ което лежи ранениятъ ганакъ, не се зеленее и страда 
заедно съ него:

*) Тдйлори, Пераобитнал жультура, I, сгр. 1682. Alanhardt, Baumkultue, стр. 50; с*- 
щиятъ Wald- und Feldkulte, 1877, стр. 38 ; Sobotka, Roetlmstvo v nirod, p. н нр., стр. 18—15; 
J)e Qubematis, La Mythologie dee plante«, t. 1, Paris, 1878, стр. 40.
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Сичка се е гора развеселила,
(СигЬ дървета ни се разцутиле)
Салтъ едно дърво не се зеленей:
Подъ дърво лежи достъ добъръ юнакъ,
Съ деветь ии рани се куртумени,
А десета е съсъ ножь ръгнжта.

(Сбор. на Мин. кн. IV, стр. 78 № 7; Шапкар. Сбор. кв. III, 
стр. 128 № 363).

Още пб-ясно става в^рванието въ задружния животъ на 
човека съ дървото отъ една лазарска п^сня, която се п-Ье на 
момъкъ и въ която сждбата на неговата любовница се свързва 
съ сждбата на едно дърво въ гората. Тя гласи тъй:

ЗабЪл&жилъ е младъ Стоянъ 
У гора дърво високо,
У поле мома хубава.
Ржчи, поржчи младъ Стоянъ 
По стари, та па по млади:
— Момата да ми не любштъ,
Дървото да ми не сЬкжтъ:
Азъ си дървото познавамъ 
По шума по маляиена (сребърна),
И си момата позпаваиъ 
По коса, но б"Ьлъ косичнякъ.

(Сбор. на Мин. кн. I, стр. 19 № 4).

Задруженъ животъ ще да прекарва и юнакътъ, който страда 
въ влажната тъмница, съ дърво „обгорило,“ което расте вср^дь 
двора му. Това се разбира още пб-добр-̂  отъ обстоятелството, 
че на сжщото дърво — двой ни къ стоштъ три кукувици, въ 
които са& се променили тритк злочести жени: майката, сестрата 
и будката на юнака. По обгорилото дърво тЪ, види се, разбрали, 
какво е сполетяло и юнака, комуто то принадлежи и съ куку- 
ваньето си на дървото го оплакватъ. Тави лоша в^Ьсть донася 
на злочестия ватворникъ соколовото пиле, като му казва:

— Я  сега идемъ отъ твоята вемя:
ДворитЬ ти пелинъ ураснжли,
Портигв ти гжби гжблосали,
На ер-Ьдь двора дърво обгорило,
На дървото до три куковици . . . .

(Любеновъ, Снмовили, С о ф и я  1891 г., стр. 58— 9).

Отъ такъвзи характеръ, вероятно, ще да е и дървото, което 
тьй сжщо расте въ двора на Стоява, който лейги боленъ въ 
гората. Два орла му правжтъ съ крилата си сЬнка и съ устата 
си му носн&тъ вода да пие. Стоянъ имъ казва, кога умре, да

ОСортшсъ. & 1 ^ а п  0>д*п т ,  УЦ, 21
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взематъ реката му съ пръстена и да }ж занесжтъ въ двора му, 
д^то ще вб намери майка му и по пеж ще разбере че е умр^дъ. 
Ето какгь тр"Ьба да се налучи дворътъ отъ орлитй, за да испъл- 
и а т ъ  поржката на боленъ Стояна:

— Кога погине младъ Стоянъ,
Вий му р&ка вземете,
ГорЪ по небо хвъркнете,
Долу по земя гледайте:
Д'Ьто видите каменъ дворъ,
И на двора дърво високо,
Подъ дърво етуденъ кладенецъ,
И до кладенче одърче,
(Тамъ ми ржката пуснете);
Мама на одъръ ще седне,
Тя ще за вода да иде,
И р*ька щс ми намери.

(Strauyz Adolf, Bolgar Nepkolt^si Gyiijtemeny, t. II, Budapest, 1892, 
етр. 41). ■

Подобенъ възгледъ първоначалио е правилъ може би 
основа и на смешния сега народенъ разсказъ за мързеливата 
жена, която плашила мжжа си въ гората, за да не отсича отъ 
н-Ъкое дърво мотовила, като казвала:

—  Мотовила вила!
Който сЬче вила,
Жена му умира.

Покойниятъ Раковски, като споменува за то8и разсказъ, обяснява, 
че „вила“ въ „мотовила вила“ значи „самовила“ и задава пита- 
ньето: „да ли не е н-Ькое си дърво, посвятено Вил^? Както 
сж имали Еллини посвятена дрьвеса на горскьхя н и м ф и .“ 1) Ние 
сме наклонни да вярваме, че дървото, ва което жената пртЬд- 
павва мжжа си да го не сЬче, ще да се е представлявало за 
дърво — двойникъ отъ жената, ако и въ сжщность да не е било 
такова, съ цгЬль да уплаши мжжа си да го не сЬче и да не 
прекъсне ужь по този начинъ нейния животъ.

** *
Таената таинственна връзка между човека и дървото е 

единъ пр^ходъ къмъ вЪрпаньето въ промяната на човЬка въ 
дърво, т. е. въ метаморфозата. Такава промяна става обикно- 
венно ва да се избегне отъ пр^сл^двание, срамъ или пъкъ 
вследствие da проклеванье. Поетически разсвави за подобни 
метаморфози сж распространени между сичкитЬ народи.

*) Г . С. Раковски, Горскн пьтникъ, Нови Садъ, 1857, стр. 171.
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Отъ гръцката митология внаемъ ва промяната на ДаФна, 
дъщеря на р'Ьчния богъ Пенея и на земята. Двама мощни съ
перници: «Аевкитъ и Аполлонъ се залюбили въ хубавата ДаФна. 
Първиятъ се прЬобл^Ькгьлъ въ женски дрехи и се смЪеилъ Съ 
дружките на ДаФна. Между това Аполлонъ, подбудилъ ним
фите да се кжокьтъ; като познали Левкита, т е  го убили. Апол- 
лонъ, освободенъ отъ съперника си, впуснжлъ се подиръ ДаФна, 
ала тя поради молбата си къмъ Зевса била променена въ ла
врово дърво, което отпосле останало посветено на Аполлона.

Единъ отъ римските поети, Овидий, има поема, наре
чена „Metamorphoses“ (пром-Ьни) въ 15 книги. Тамъ между дру
гото се равскавва, че нажалените сестри на Фаетана били про
менени въ дървета, отъ които вишьги течало кръвь и се чуяли 
молби, колчемъ се откъртвали т'ЬхнитЬ издънки1).

Остатъци отъ мити ва метоморфови ииа и до сега упазени 
въ песните, приказките и преданията на европейските народи, 
между които не правштъ исключение и словенските. Като го- 
воримъ за отделните видове дървета, ще имаме случай да при- 
ведемъ некои отъ техъ  за еравнение съ многобройните бъл
гарски подобни остатъци.

Тукъ ще се остраничимъ съ единъ примеръ отъ българ
ските народни песни, въ който некоя мома се променила въ 
дърво за да избегне преследвааьето. За хубава Яна турци, 
гърци, еничери биштъ Будимъ града; ала тя се не предава: 
„глава дава — вера не предава.“ Най-посл Ь тя намерила при- 
бЪжище въ честата гора.

Въ Будиаъ града роса роси,
Въ честа гора слънце грЪе,
Прати царо триста души 
Каседжии, бал та джин,
ОсЬвохж честа тора.
Едно дърво останжло,
И то се пр^чинува:
Ту е мома, ту е сълнце,
Ту е яена месечина . . . .

Отъ знаковете, които издавало дървото, не оставало сжмнение, 
че то съвсемъ не е Е г Ъ к о е  обикновенно дърво и че въ него се 
е променила Яна: то се вестявало като мома, греяло като слънце 
и пр. Най-после царятъ заповедалъ да отсек&тъ и него и да 
му го донесштъ.

>) 'Гвйларъ, op. cit. т. II , стр. 276 (у него цит. Ovid. Metam. I ,  452; I I ,  348 ; X I ,  67); 
Sobotka, op. cit. стр. 20,

21*
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Па ойдохж балтадкаи,
И него го отсякох*,
На царо го отнесох*.

(Илиевъ, Сбор. отъ нар. ум. София, 1889, етр. 3 0 5 — 6 № 255).

** *
Ако чов-Ькь може да се промени въ дърво, защо да не е 

възмоясно да стане и противното, т. е. отъ дърво да се про
изведе чов-Ькъ? Такова в-Ьрванье въ аетропогонизъмъ на дър
ветата наистина е било распространено у различни народи, 
отдалечени помежду си по голямо геограФическо разстояние, 
по култура и раса.

Въ X IV -то столетие единъ пжтешественникъ, като стигнжлъ 
на Малабаръ, чулъ да се разсказва sa нНЬкой си дървета, които 
вместо плодове, проиевождали хора, единъ чеиеръ високи; кра
вата имъ били привързани о дънернтЬ на дърветата в пр. По~ 
добно прЬдаиие съществува и у арабите,

Въ една старогръцка епиграмма отъ Зона се споменува, че 
елините с а  зовали дж.боветЬ т рт  майки, (ярбтераи paxêpsç Ьтй 
Spüsç). Аналогически вярвания с&ществуватъ и у другите на
роди. Въ Германия напр. за новородените д^ца се приказва, 
че сж ги извадили майките имъ изъ дънера на некой дгьбъ или 
друго кухо или сухо дърво. Въ една руска приказка ce рав оказва, 
че некой си старецъ, който вгкмалъ деца, отишелъ въ гората, 
отсекълъ тамъ единъ сухарь и го занесълъ на жена си. По
следната го турила въ люлка и взела да му пее. Тогава 
начнжли да му растжтъ крака и малко по малко дървото ста~ 
нжло на гдраво и читаво дете.1)

Отзиви отъ такова в^рвание въ антропогонизъмъ на дър
ветата се срЬщатъ и въ некой наши народни песни. Тъй напр. 
въ една песня, записана отъ Цв. Вълчиновъ въ С о ф и й с к о , се 
казва, че деветь сестри немял и братъ и решили да си създадгьтъ.

Па отишли у гора велена,
НажЪрили дърво найвисоко,
Найвнсоко дърво аайкитато,
Отъ дървото брата направили:
H o sirt му два бора у гора,
Р&цЪгЬ му два стр&ка босилякъ,
На чамбааи — свилени нокЬсхи . . .
Образи му два гюля стамболски,
ОчигЬ му двф черни череши . . .

Въ единъ вариянтъ отъ тази песня, записанъ отъ Г . То- 
доровъ, тъй сжщо въ С о ф и й с к о , като основно градиво за да се

l) De Oubematie, ор, cit. t. I, стр. 3 9 —43 ; А ъанащ м , Народния русежм свазсхв, 1 ,4. В-
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създаде тялото на детето, деветь сестри ваели едно сухо дърво, 
както въ горйспомеижтата руска прикавееа, ала дута предо- 
било то отъ Бога.

О т и ш л и  с а ,  в ъ  г о р а  ч в м ш и р о в а ,
Сухо дърво брата си сторили:
Снагата му дъска чемширева,
НозФтй му два сухи слъпове,
Ржц^ЬтЬ му два стръка босилякъ,
Главата ку златна ябълчица,
Очит*Ь му дв* черви череши,
ВЬжднтЬ му морски пиявици,
Зж.бигЬ му два низа мъниста.

Сестрите отъ „милость“ го пременили хубаво, завели го на 
хоро и го хванжли да имъ води „танецъ“, т. е. да води хо
рото. Ала то н^ма ной да играе, нЪиа ржц% да се хване за 
поясъ. Задали се турци евичери, сестрите побегижли отъ тамо, 
занесли го въ механа, па му дали вино да имь служи:

РжцЪ н-Ьма чаша да прихване,
Мъртви уста чаша не напиватъ.
Тог&й се на Господь смилило,
Та му даде душа та продума . . .

Въ другъ вариянтъ отъ с&щата п-Ьсв£ дн-й сестри тъй 
е*що се опитали да си съададктъ братъ отъ сухо дърво:

Па ойдох& у гора велена 
Пр&мйнихж. едно сухо дърво,
Дадоха му хлЪбецъ да имъ руча . . .

(Шаовар. Сбор. кв. У, стр. 75 № 567).

** *
Детинскиягь умъ на първобитния човекъ, като е до пу

щал ъ, че човекъ може да се представа и проиввожда отъ дърво, 
ест&угвенно е считалъ посл-Ьднето за одушевено ежщество, 
яоето живее, чувствува и мисли като с&жж човекъ, т. е. ималъ 
го^р а» личность, врвлична нему въ сичко. Остатъци отъ по- 
добно анвкистично представление върху дървото има и до сега 
упавени у образованите народи, както напр. у  немците. Споредъ 
Манхардта, въ некои немски покрайнини хората верватъ, че 
дърветата говоржтъ помежду си, като си шушнжтъ, пеш тъ  
съ високъ гласъ, когато ветърътъ духа по върховете имъ и 
жалво пъткатъ, когато ги събаратъ. Сяициятъ ни привежда

1е
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и нЪкои обреди, запазени у разни народи, отъ които се вижда, 
че подобни представления сж много распространени.1)

У Чехите на бждни вечеръ домакините обвървватъ дър
ветата съ слама и ги канштъ като гости па вечеря: „Сички 
дървета дойдете у насъ на вечеря.“ Въ Моравия домакинята, като 
меси тестото ва коледните колаци, излиза въ градината и тамъ 
съ тестени ржцЬ глади овощните дървета и казва; „дървиче, 
да родишъ, да родишъ!“ Друго средство, за да направььтъ да 
раждатъ овощните дървета, и то пб-радикялно, се употребява 
въ Полша, Сърбия и Русия. Все около коледните правдници, 
въ тези страни заилашватъ овощните дървета, които не раж
датъ, че ще ги отсЬкжтъ, ако продължаватъ и за напредъ да 
не даватъ плодъ, тъкмо както се практикува това средсто и у 
насъ.8)

Въ България подобни обичаи има распространени на всжде. 
По коледа утриньта, напр. въ Кюстендилско вързватъ на секо 
овощно дърво отъ сламата, на която еж спали минжлата нощь, 
ва да роди много прЬвъ годииата, Освенъ това езиматъ и се- 
кира, съ острото на която вамахнуватъ на секо дърво и му 
казватъ: „да родишъ, да родишъ“ (Любеновъ, Баба Era, стр. 30). 
Въ Панагюрище този обичай се извършва не само върху овощ- 
ното дърво, което не ражда, но и върху ялова крава или 
жена. Вдигне отгоре имъ брадвата некоя жена и каева: „щешъ 
ли родишъ, или ще те иресекж?“ — Некоя друга жена отго
варя: „Не мой, тя ще роди!“ Това се повтаря до три пжти. 
(Чолаковъ, Бълг. Нар. Сбор. стр. 28).

Въ народната поезия изобщо има упавени пб-вече отзиви 
отъ старинните вервания отколкото въ обредите. Тъй е и въ 
случая съ представлението за дърветата като живи сжщества 
у насъ. Въ една приказка напр. некоя си бабичка самодива 
казва на едно царско момче — слънце, че въ еди-кой си самодивски 
палатъ имало дърво, което можало да свири. Момчето го наме
рило и щомъ го накарало да свири, дървото издавало отъ секо 
листо особенъ гласъ (Чолаковъ, Бълг. Нар. Сб. стр. 253— 4).

Въ една песня, записана отъ г. Ст. Поновъ въ Хасково, се 
пее за дърво, което говори. Змей залюбилъ една мома, която била 
толкоз и неблагоразумна, че не казала на майка си да ш  лекува. 
Сгодили ш ва Никола, който испратилъ сватове ш кумове за 
ревестата си. Ала

Bora аа Дана тръгнжди,
Вървели, що с<ь вървели,
Кога надъ село отишли,

')  Manhardt, Baumkultus, стр. 9 —10, 276 и c.iijr,.; De Gubematis, t. I , стр. X X IX —X X X .
*) Pr. Sobolka, op. cit. стр. 9— 10.
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Надъ село надъ градината,
Сухо имъ дърво продума:
— Вие сватове, кумове,
Хайде се назадъ върнете,
Хубава Дана загинж:
Старци й {'робъ копаяхж,
Момци й дъски дЬлахж,
Моми й пЬсня и-Ьяжж,

** *
Хераклесъ, както се внае, е народенъ горой у старите гърци, 

който се е считалъ ва обравецъ на сичките народни добродетели, 
8а помощникъ и освободитель и билъ почитанъ повече отъ сич- 
еитЬ герои. Старите гърци виждали следи отъ обичния си 
юнакъ на всждЬ, дето и да сж минували въ своите пътувания: 
въ най-вападния край на Европа (Хераклови стълпове), въ северва 
Африка, въ Италия, въ целия Тракийски полуостровъ, въ Пон
тийските и Кавказски покрайнини, въ Авия, дору до Индия. Едно 
отъ дванадесетьте негови юнашки дела е следнето: Хеспери- 
дитЬ, дъщери на Атланта и на Хесперида, на брой три, спо- 
редъ гръцката митология, имали една градина, дето дърветата 
раждали златни ябълки. Тйви драгоценни плодове се пазели 
отъ едннъ драконъ (ламя, змей) съ сто глави. Хераклесъ пргЬ- 
скочилъ чудесната градина, убилъ дракона и ваграбилъ злат
ните ябълки, които ванелъ на краля Евристеа.

На този митологически разсказъ напомня една българска 
народна песня, въ която ролята на Херакла се попълня отъ 
известния въ българската и сръбска народна поезия юнакъ 
Крали Марко. Както Хераклесъ, и югословенскнятъ герой е из- 
вЪстенъ въ целия Балкански полуостровъ: нему се приписва 
сичко необикновенно, което срЬща пжтникътъ отъ Дунава до 
Б-Ьло море, отъ Черно до Адриатическо море. Между другитЬ 
негови подвити въспева се и този: за да се удостои да вземе 
дъщерята на краль Петра, Крали Марко донесълъ на бждния 
си тестъ едно сребърно дърво, като убилъ въ гората дв ете  
лами, които пазели дървото и гората. Ето на кратко съдър
жанието на самата песня. Когато поискалъ дъщерята на краль 
Петра, тоя последни му казалъ:

— Ти да минешъ, Дели Марко,
Тазъ водица Тунджалия,
Да пр^влйзешъ въвъ горица . . .
Ср-Ьдь горица едно дърво,
Едно дърво сребърено,
ВършитЬ му позлатени 
И отъ долу доръ дв* лами;
Откърши и (го), донеси и (го),
Тогисъ ще дамъ дъщеря си.
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Крали Марко отишелъ при чича си, ввель неговия конь Гави- 
бара и големия топузъ, та пр-кплавалъ водата и влквъль въ 
горага, д'Ьто нам-Ьрндь описаното вече дърво съ

Доръ двЪ лами осорни,
Тий си варджтъ тя горила,
Да не (би) птичка (да) прЬхвъркне.

Марко ги издебнжлъ:
Заспали еж доръ дв£ лами,
Ударилъ ги Дели Марко,
Че откърши то ми дърво,

па се въскачилъ на коня си, прЬскочилъ Краль Петрови „чем- 
ширь порти,“ донесълъ исканото дърво и ввелъ дъщерята на 
краль Петра. (Блъсковъ, Зюмбюль Цв-Ьге, стр. 63— 4).

** *
Съ приеманье на християнството европейските источни и 

западни народи еж. се вапознали съ некои книжовни сказания, 
които като сродни съ известни техни възгледи върху дър
ветата, лесно сж се заели и вкоренили. По този начинъ плодо- 
творностьта на библейските сказания за дървото на живота и 
за дървото на познаванье добро и зло, за реките, които изла- 
зятъ изъ Едема и за змията (Битие, 2, 9 — 10; 3, 1— 4), както 
и на апокриФите за райското и кръстно дърво, може да се 
обясни не само съ това, че т е  сами по себе си сж били спо
собни да направжтъ силно впечатление, но и съ това, че тЬ 
сж заварили други сходни сказания, върху които сж се напла
стили, както обикновенно бива въ подобни случаи.1) Особно 
легендата за кръстното дърво е била твърде распространена въ 
средните векове, а происходътъ на самото дърво е билъ свър- 
занъ все пакъ съ разни ветхозаветни имена, особно съ Адама. 
ЦЬла литература се събира вече по този предметъ, до който 
ние пжтемъ се досегаме тука.2)

Легендата 8а кръстното дърво тъй сжщо е била непре
менно единъ отъ най-любимите раскази, които нашиятъ на- 
родъ е приелъ чрЪзъ християнството. Най-напредъ книжов
ните хора, особно калугерите, които сж били въ средните

*) Потебня, Обменен, малор. и пр. т. I I ,  стр. 2 2 3 —4.
*) За тази легенда ск писали: Adolf Mussafia, Sulla leggenda del bgno dell» Croce 

(Sitzungberichte der piiil.-hiet CI. der k. Akad, der Wissensuh. Wien, L X II I  1870); Wil
helm Meyer, Die Geschichte des Krenzholzes von Christus (Abhandlungen der philos.-philo- 
log. CI. der k. Ьяуег. Akad. der Wiss. XVI, Bd. II . Abth, 1882); A. H. BectjsoecKiü, Западни* 
легенди o древ-b креста и Слово Григорьн о трехъ крестннхъ древахъ (X  гл. отъ съчине
нието: Разнскашя вт области румжап> духовааго стиха, СИет. 1883, Записки Имп. акад. 
наукг X L V ); Dr Jii'i Polivka, К povi'sti o drévu khf.e (II  гл. отъ съчии. Drobné PHspévky 
literârnu — historické, Praha, 1891). Въ гюи съчиневия е приведена и останжлата литери- 
тура по предмета.
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векове многобройни и еж имали много пб-твони сношения съ 
населението отколкото сега, сж запознали народа съ неь®, а отпосле 
народътъ саиъ си ш  напластявалъ върху съществувалите 
до тогава езически възгледи за дървото, съчиня валъ е върху 
нейната основа песни, свързани съ полу-християнски и полу- 
езически ираздници, отъ които на първо место стои коледата.

Може да се предполага, че тазн легенда отъ най-на- 
арЬдъ е била распространена въ ирозаична Форма. Обаче 
върху приказките, особно съ рел и гноено съдържание, едвамъ 
въ последне време захванж да се обръща пб-големо внимание 
у насъ, та немаме на ржка изисквания материялъ за да можемъ 
да се произнесемъ, до колко еж се у  пазили т е  въ наметьта на 
съвременния българинъ. Само две приказки, въ които се раз- 
сказва за кръстното дърво, сж обнародвани отъ неуморния за
писва чъ на подобни словесни материяли г-нъ К. М. Цепенковъ 
отъ Прилепъ. Ето на кратко съдържанието имъ:

Споредъ първата приказка, три големи дървета израсли 
изъ главата на Адама отъ трите семена, турени отъ Ева въ 
устата му, кога умрелъ. Семената били отъ забранената райска 
ябълка, която Адамъ и Ева изяли въ рая, та и трите дървета 
се брон&тъ за райски дървета. 8а да се открие, че сж такива, 
Господь заиоведалъ да духнжтъ с и л н и  ветрове, които искоре- 
нили дърветата и ги преобърнжли съ корените нагоре. Хората, 
които се научили, че тези дървета еж* поникнжли изъ Адамо
вата глава, хвърлили ги като проклети въ едно блато, дето  
с&ка година слизалъ отъ небето ангелъ, та съ водата, която 
ивлевла въ блатото, миялъ дърветата отъ кальта. Въ това време 
първиятъ боленъ, що се омивалъ съ тази вода, оздравявалъ. 
Най - носле, кога да распнжтъ Христа, евреите, за да го 
унижжтъ още повече, извадили отъ блатото теви проклети 
дървета и направили отъ техъ  три кръста — единътъ за 
Христа, а двата ва разбойниците. Кръстовете били турени 
на местото, дето се намирала Адамовата глава. Тамъ стоялъ 
распетъ Христосъ и отъ кръвьта му протекло малко върху 
Адамовата глава, та по този начинъ и А дймъ се кръстилъ 
и билъ опростенъ отъ греховете си. (Сбор. на Мин. кн. VI, 
стр. 1 1 4 — 5).

Споредъ втората приказва, трите дървета били израснжли 
отъ трите главни, посадени отъ Лота въ земята и заливани 
отъ него, дорде поваратъ и по този начинъ му се простиьтъ 
гр-Ьховете. Т е  били отсечени по заповедь отъ Соломона 8а 
да влезжтъ въ работа като градиво за храма св. София. Понеже 
не му се вдали дя ги употреби за тази цЬль — ту  дохождали 
дълги, ту кжси — проклелъ ги Соломонъ и заржчалъ да ги 
турнжтъ вместо мостъ на едно блато. Некоя си царица, която
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отивала да види Христа, благословила дърветата. Отъ тЬхъ 
после били направени трите кръста за распетието на Христа 
и на разбойниците. Въ другата часть отъ приказката се говори 
за изнамерваньето на кръста Христовъ отъ св. Константива 
и Елена (Ibid. стр. 115— 7).

Въ равните редакции1) отъ легендата, която е послужила 
ва да се създаджтъ тези две наши приказки, като се говори 
за трите дървета, които израсли изъ Адамовата глава (нзрастоше 
г. дрНйва изь глдвм адамови), прилага се още, че тЬ еж били 
срасли съ върховете си въ едно дърво троедЪлно (тричастнм 
др*во), което на три растиш и вь (дино стоиш*; растшн др^во мдажь 
крати рдздф/шмл «  на трог вь дн( и паки скстагаш! «  вь *дне; на 
тро! раетуфн, и во «дино срастаюцш era, и прекисть ндлмрицею висо* 
чаиши B«)fk Дрсвъ; и киетъ Др(во то велико и /гюютою пр{дикно и 
возрастолгк на три стодпъ! ростгашс и вогднно сочетаюцнсга «длирнци« 
и бькть външии sc'kjfk древна; високо и пречюдно роетожъ на Tpof 
растуф* и вк «дино еран-кю^ие* сЕдлирицт и втаетк висотою иач* 
Bci’pk др{в*съ2) . . .

Образътъ на казаното дърво е послужилъ по сека irk- 
роятность за първоначална основа на чудвото дърво, което тъй 
често се въсггЬва въ нашите народни песни, особно коледни. 
Въ една отъ техъ това дърво съ епитетъ „сед м осъ л бот. е. 
седмостълпо, съ седемъ стълпа или дънера, расте въ една 
ливада „шестореда“ и на него свири св. Илия съ рогове ва да 
го чуе св. Никола. Св. Петка служила служба и сичките по
канени дошли. Немало само св. Никола — главенъ светецъ. 
По поржката на св. Петка, св. Илия взима

')  Въ черковно-словЬпската литература легендата за кръстното дърво е извЪстна въ 
irfs главни преработки. 1) Първата е вагЬстиа подъ заглавие: Севир1ана еиискупа Ала 
силскаго (т. с . Авальскаго, Гавальскаго) о ipeet снасенаго кръста, гд-h oöpfrre с а  и како 
бнетъ. 'Гази легенда е печатана отъ А. Н. П ьш ина въ Памяти. стар. русс. литератури, III, 
82—88 н отъ И. Щ р ф и р ш *  въ книгата: Аиокрифичссмя сказанш о нвтхозаветвихъ лои&хъ 
и собнпяхъ (Сборникъ отд-кл, русск. яз. и елов. Имп. Акад. маукъ X V II, 1877). Къмъ исш 
се причислява и нашата втора приказка. 2) Друга преработка па легендата за кръстното 
дърво се преписва иа Г ри горил Богослова. 'Ги е  печатана често: о тъ . H. С. Ъ ш т /а в о п  
(Памятннки отреченной русе. литератури, I, 3 0 5 —313) вь ди* редакции, отъ А. Н. Ш пина  
(Иамятв. стар. русс. литер. I I I ,  8 1 —2), отъ И. Порфиръет (op.- cit. 96— 100, 216—220), on. 
A. I  In пот (Цервое ирибавлеше къ описан!» рукописей . . . бнбл. А. И. Хлудова, стр. 03 и 
сл1>д.), отъ Jb . Сто)ановиЯ (1’ласник Српског учен. друштва, кн. 68, стр. 64—8) и др. Над- 
писигЬ с *  различни: С м и  « Kpic-ri чъсти-кмъ н « д«оу к^ъству р<*31»нннчк.. Слекв (е ш м к , 
изе^^нш) 1>иг*ри* E trw M ii и под. Къмъ тази преработка принадлежи нашата първа при
казка. Осв£иъ това, тази легенда състав* н ам ота съдържание въ компилацията иа анокри- 
фитЪ, известни подъ име: Слово на п о п  Еремия. ПослЪдне sp in e то е издадено вг книгата 
ва М. Ь околовъ: Мате]иалн ■ зах^тки по стар, славан. литер. I, 1888. По-старятА вадата 
с *  означени въ слщата книга, стр. 74 и сл4д, Съ тази легенда е свързано и богомилското 
сказание за кръстното дърво, до колкото е запазено въ иаметиика: Н м к м *  А цики mm%t 
tfyM M M On. ■ Пмквсн • дигк рмуямФмъ дм»у и з*у  (Пннинъ, op. cit, 84, ВеселоеокШ 396 
■ ел4д, Соколовъ, ор. с. -123).

*) PoUvka, Drobnc pfisp., стр. 75, 85 (цит. извлачени изъ разнитЪ редакции ий 
легендата).
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До два рога поад&тени 
На три м-Ьета приковани,
На четири позлатени,
Та отиде у ливади,
На дървото седмос&лбо,

д-Ьто засвирилъ, та го чулъ св, Никола и дошедъ на свадбата 
(Сбор. на Мин. кн. III, стр. 7 № 7).

** *

Руската духовна литература притежава единъ рлькописъ 
отъ X V I ст , въ който се срйща любопитната бесЬда на Па- 
вагиота съ Фризина Азимита sa райското дърво. „СрЬдь рая — 
споредъ тая бесЬда — стои животното дърво, което е божество. 
И върхътъ на това дърво се доближава до небесата. Това 
дърво е златовидно, въ огненаа красота. То покрива съ в-Ът- 
кигЬ си сичкия рай, . . Тази легенда отъ друга страна на
помня на старовремските Ерански скатания sa едно дърво, 
което расте срЬдь море или езеро и което се вове беяскърбш, 
орлшто; то принася семена на сичвите дървета. На това дърво 
седи птица Синя-мру. Кога хвъркне, израстватъ 1000 ветки, 
а кога пакъ кацне, искършва 1000 ветки и истърсва изъ техъ
сем ен а.................На това дърво въ ВЬдите отговаря смокинята
(ficus religioea), която стои на третето небе отъ насъ. На върха 
й има две птици. Подъ некь живештъ боговете. .— А пъкъ 
на индийската смокиня съответствува сканданавскиятъ ясенъ 
(=yggdrasill) съ боговете и девиците на сгьдбата.1)

Такива представления, види се, да ш  се преплели съ 
прЬдставлението за райското и кръстно дърво, известно отъ 
библията и апокрифите, и въ много наши коледни песни, въ 
които се въспева, че чудното дърво достига до небето, че некои 
отъ частите му ся, посребрени и позлатени, че то расте въ 
морето, че некои птици кацатъ на него и предсказватъ известни 
бжджщи събития и случки. Като характеристиченъ примеръ, 
въ които товоречи сичките свойства на тови видъ чудно дърво 
сж, представени, ни служи следнята малка п-Ьсница:

Израсло й дърво високо,
Корени му въ сине море,
Вършецъ му б’Ь въ сине небе;
Листи му сж, жълти жълтици,
Цвйтецътъ му дребенъ маргаредъ;
На сЬко клонче славейче.

(Илиевъ, Сбор. стр. 887 № 324).

■) П от евня, О бмс. малор. и пр. т. I I ,  стр. 224—6.
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Въ тави егЬсня обаче не се казва, че дървото расте въ рая. 
Въ други подобни това изрично се споменува; напр. въ една 
коледна пЬсвя се, Петка ето какво казва за сжщето дърво:

Че обникнл у pat Божи,
Че обнивнж, Чудно дърво,
Маламено, столовато.
Се му дебель1) позлатена.

(Сбор на Мин. вн. III, стр. 8 № 7).

Въ песните, въ които се въсггЬва чудното дърво, израсло 
въ морето, обикновенно птицата предсказва свършваньето на 
царь Костадиновото царство и превзиманьето земята отъ тур
ците. Въ една отъ тЬхъ напр. славей прави зловещото пр4д- 
сказванье.

Д * се е чуло, видело 
Въвъ море дърво да расте!
Растнж дърво, порастнж:
Корени му море сплетохж,
Върши му небо стигнжхж,
Клони му вемя постлаха;
Сребърьнъ цвйтецъ цв’Ьтило,
Маргарецъ рожба родило.
На дървото ми имаше 
Пиленце дребно славейче;
Пиленце ми плачеше,
Дребни ми перца скубеше 
И ги въвъ море ■квърлйше.

По пжтя ваиинжлъ царь Коста динъ и попиталъ славейчето, 
защо прави това. То отговаря:

— Царю ле, царь Костаднне,
Тебе се царско свършило,
Земя ще турска да стане,
Та ми е жал но и болно! . .

(Наука, Пловдивъ, г. I, 1881, стр. 418).

Въ друга песня, подобна по съдържанието си иа горнятя, 
вместо една явяватъ се две птици, и то черни гарвани, които 
винкги прЬдекавватъ злочестини. И това дърво расте въ морето 
чудно и дивно:

Бърше му въ небе бняшв,
Штъдбн му море покриватъ,
И на върхове имаше

•) Дуката дгбель се валира лъ етакологаческо сродство съ стебель (староб. стш *. 
Стробъдг. дьсм (stipes), сръб. дебло (etnmm), хоруг. dehlo ще бжде, «^фОетио, o p ta n jn  m  
стъбло, чр£зъ преходната форма здебло, която се е у пазила въ пол. езикъ zdzieblo (Будил 
Дервобмт. Слав. стр. 68).
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(Д егй) палета, черни гарвани;
Крилана(-та) си мъкнйхж,
Та ги низъ море з:въргахла . . .

(Сборн. на Мин. кн. II, стр. 163).

Въ единъ вариянтъ отъ същата п*Ься*, чудното дърво е 
пренесено да расте на полето, както обикновенно се въспЬва 
дървото въ нашата народна поезия. Обаче то павгь стига до 
морето. Два гарвана пакъ пр^дскавватъ нещастие, и въ този 
случай тгЬ говорштъ на двЬ моми, които сл. седнжли на ску- 
титЬ на дървото да веад&тъ.

Въ поле е дърво нарасло:
Скутье му въ море бъхтеше,
Върше му въ небо допира.
На екутьено(-то) му ееднжлн 
До дв'Ьн*(-гЬ) моми каматви,
Снтно в^аенье да в&зжтъ;
Пъкъ на вършеяо(-то) му седнжли 
До двана(-та) черни г&рване.
Гарване жал но пллчахж . . .

ПргЬдсвавваньето на гарваните и въ дв^гЬ т^ви ггЬсни 
е подобно на пб-горнята: Вогъ помага на турците да над- 
вижть на българитк Въ последната само се споменува, че 
причината за пропадание на българите е била т^хната гор- 
дость и презираньето на вЪроисповедните обреди:

Съсъ конче вливатъ въ черкова,
Отъ коня вематъ комчица,
Съсъ мунзуракънъ (мъждракътъ) нафорка.

(Илиевъ, Сбор. стр. 102— 3 Д* 74).

На върха на чудното дърво, което може би пакъ на полето 
расте, споредъ другъ вариянтъ стои и соколъ, който гледа какъ 
се бие царската войска ва Будимъ града.

Израсло й дърво високо,
Вършецъ му й въ сине небе;
На вършеща соколъ стои,
Гледа долу, гледа горЪ,
Че съгледа въ Будимъ града 
Сияна войска башъ цар*®»
Че си бимьтъ Будимъ града . . .

(ША стр. 388 № 325).

Най-после известието на птичето, което стои на дървото, 
може да се отнася и до некой предметъ отъ челядния животъ. 
Вместо да говори самото сухо дърво на сватовете за смъртьта 
на невестата, ва която отнватъ сватовете, както видехме въ една
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песня по-горе, въ единъ вариянтъ отъ неш това прави едно 
птиче, вацялло на дървото. И тука Никола калесалъ сватове 
и кумове, които вървели и

Настали поле широко;
СрЬдь поле дърво високо,
На  дърво пиле шарено,.
ГГЬсень ми rrfce и дума:
— Сватове, още кумове,
Я  ми се наеадъ върнете,
Че Кнрана й умряла . . .

(Каравеловъ, Съчин. т. I, стр. 183 № 31).

** *
Въ една отъ редакциите на легендата ва кръстното дърво 

се говори, че въ Едемъ др!кв израст* на три столпьк |д и н ъ  столпъ 
Я д д а г к , вторкж гголпъ 6кгй, тр*т!й  столпъ пеер«ди —  с а л г ь  Госпедь. 
вгддж» свгр^ши йд<шъ и ( £ в г а , тогда пад* Я д д м о в а  частк въ р̂ ку 
Тигръ (и това дърво, на ншъ ж* р л с ш А т ъ  с а  рдзквйннкъ. Икркшй, 
HSHfCf Т и гр ъ  р*кк« изъ раи) а ввжинд часть пад* въ раи, да «гдд
Е Ь К Т Ъ  ПОТОПЪ, NA В О Д * ПОТОПН^Й Н ЗЬЖ Д !, ДА *ГДА ИСИЧ1 ВОДА ДрСВ» 

0С Т4 при лмрггЬ р^ц^.1)
Отвивъ отъ тови паесажъ ще бжде, вероятно, и мотивътъ 

за райското дърво, което плува. Тови мотивъ съставя главно 
съдържание на слЬднята малоруска коледна песня. Тевжтъ 
бистри рекички, и въ техъ

Ой плине-жъ, плине райекое древце,
Райское древце з трома вершечки:
Въ одшиъ вершечку сивъ соколонько,
Въ другГмъ вершечку сива кувонька,
Вътрепмъ вершечку сявъ ластовнята.
Ой нее-жъ тото сивъ соколонько,
Але е-ясъ тото господаренько;
Ой нее-жъ тото сива кунояька,
Але е-жъ тото ба й газдиненька;
Ой нее-жъ тото сивъ ластовнята,
Але е-жъ тото ei дитята.
(Головацкш, II, 30 — 1).

Можемъ да предполагаме, че песни оъ подобенъ мотивъ с а  

съществували у сърбите и у българите, Къмъ тави мисъль 
ни наклоняватъ некои паметници отъ народната поезия, въ 
които въввеличавани лица се представятъ, че стокьтъ на 
дърво, което плува. Напр. въ една сръбска песня девойката 
кълне черните си очи, които не видели,

1) Т& мш рш т , Памлт. отре«. русс. жжтер. I ,  806 в оАд,

Ой плува, плува райско ми дръвце, 
Райско ми дръвце съсъ три върхове: 
На един* в р и ъ  сиво соколче,
На другия сива невестулка,
На третия; сиви лясговцчета.
Ой не било сиво соводче,
Но е било домовладнка;
Ой не е била сива невестулка,
Но е била домакинята,
Ой не сж. били сиви лястовичета, 
Но е.ж нейните дечица.
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Ъе Морава пронесе jaвopa:
У гранам доД?) к̂ уе кдунци]а, 
^ущ пуа Витковика Симо;
А у стаблу вези.ьнда везе, 
Вези.ьица Заровика АнЬа. . .
(ЕСарациЬ, ие Херцег. II 217)

ДЬ Морава явора завлече:
На клони му кове златаринътъ, 
Златаринътъ Витковичь ми Симо; 
На стъблата вйзилка си в^зе, 
Визитка е на Зоровичъ Ангя. .

Въ българската п^сня сжщата мома Ангелина (Ан1>а) стои 
въ гемийска, влачена отъ дървото, което плува. Ето началото 
на самата плт вя, записана въ Чирпанско отъ г. Ст. Поповъ:

Притекла е притекла 
Рйчка Тунджалийка,
Рйчка тече, дърво вл^че,
Дърво ярдъилия (потребно),
И на дърво, в На дърво 
Кована гемийка;
И въ гемийка, и въ гемийка 
Мома Ангелинка. . .

** *

Въ Словото ва кръстното дърво между другото се казва: 
и искаш! (Соломонъ) др^ко да покристк црккк И П0В*кдД1Ш |<Иу дрсво, 
(Ж< ПОСДДМ Ж«УС!Н КТь мори И Ш(|Д1Ш) посккошс ДрСВд И К03<Х̂  п КИВОЛк.1) 
Возеньето на дървото съ 80 биволи вагатва ва м&чното му 
ир'Ьнаеянье. Въ втората отъ споменж.титЬ две български при
казки за кръстното дърво се казва, че тритЪ дървета, които 
израсли ивъ главните, заливани отъ Лота, били тъй ежгцо 
пресечени по заповедь на Соломона; ала като не се вдали 
да се употребжтъ въ съгражданьето на храма, най-после Со
ломонъ ги проклелъ и заповедалъ да ги туркьтъ въ едно лошо 
блато, което се намирало тамо, 8а да служлтъ вместо мостъ. 
(Сбор. на Мин. кн. VI, стр. 116).

Върху такава основа треба да е произлезло и „светото 
дърво,“ което споредъ нашите народни песни Архангелъ Ми- 
хаилъ и св. Неделя отсичатъ отъ Света Гора и го турятъ за 
мостъ въ рая, ва да минуватъ превъ него мъртвите души, както 
се види отъ следната песня. Света Неделя заспала на Архан- 
гелови скути. Архангелъ Михаилъ ш  буди да стане за да 
отиджтъ на света Гора и да отсекжтъ това свето дърво.

Стан жла света НедЬля,
Та оидохж  света Гора,
Отс&кохль свето дърво,
Та правили у рай мостъ;
У рай мостъ има стеви(?),
Да минуватъ мъртви души.

•) I b i d .  с т р .  3 1 0 .
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Ся душици З&МИНЛБЛИ,
Три еж души останжли —
Они били яко грешни,
Та у рай ги не пуща. . .

(Качановскш, Паметника болг, нар. творч. С.-Петер. 1882, стр.
116 № 44).

** *
АпокриФътъ та оъвя ня св. Богородица е билъ извънредно 

много распространенъ между православното словЪвство, особно 
е билъ обивнжтъ въ Русия. Въ него еж пр-Ьминжли посл̂ Ь 
и'Ьвон старинни источни сказания, за първообразъ на които 
може да се брои сънятъ на Астияга: той сънувалъ, че отъ 
ложесната на дъщеря му Мавдана израсла лоза виненн и се 
простряла надъ сичка Азия, а това значило, че синътъ на Ман- 
дана, Киръ, ще царува вместо Астияга. Тови апокрифъ толкови 
се е усложня вал ъ и изм4, ня вя лъ въ руската народна поезия, 
щото са» станжли много и различни редчкции отъ него. Сега 
сж. известни до 30 такива редакции, отъ които само Безсоновъ 
е издалъ (въ „Калеки перехож1е“) до 27. Обикновен но се за
хваща съ питанье, дЬ е нощувала св. Богородица, а тя отго
варя, че е нощувала въ Ерусалимъ, или Витлеемъ, или въ рая, 
или подъ свето дърво кипарисово или на Божия престолъ. Напр.

Пресвятая Богородица,
Гдй спала, почивала?
Въ городЬ Ерусалим^
На боясьшиъ престоломъ.

(Пьшинъ, Памятн. Стар. рус. литер. 128).

Въ друга подобна руска п̂ Ъсня се казва:

Много во сегЬ видЬлось,
Будто я тебя Христа родяла . . .
На томъ и^сгЬ вмросло древо капарисно . . .

(Сахаровъ, Апокр. и легенд. ска в. о пресв. д^в, 71). Въ самото 
апокриФно оказание Богородица разсказва, че е видела ва сън-Ь, 
б й к ъ  евреитНЬ распнжли Храста на три дървета. 1) .

Въ сръбската и моравската народна поевия ясно сж се 
отразили т-Ьзи оказания. Въ тЬхъ иарично се казва, че дървото, 
което значи Христосъ, расте отъ сърдцето на св. Богородица. 
Въ една сръбска народна сгЪсня, напр. се п^е слйднето:

‘ ) А. Потебня, ор. <й(. I I ,  стр, 231—2. Л. Милетичь, Сбор, жа Мвн. «и. I I .  ш и 
ника, стр. 215—6 ; Пнттъ, Памятняки, стр. 126.
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Санак снила Пречиста Господа, Сънь сънила Пречиста Господжа,
Ъе joj расте по Kpaj срца дрвце, Че й расте дърво по край еърдце,
У  ширини по евему свидету На ширина по сичка ми св^та
У  висини до ведрога неба. На випшна до синето небе.

Братъ й Василий тълкува на Св. Богородица, че това дърво 
е самъ Христосъ:

Што се дрвце ши ром раширило Што се й дърво широиъ расширяло,
И покрило с вра] на Kpaj сви]ета, Отъ край до край св^та е покрило,
То Ке (Христосъ) cBHjeT от гри|вха То ште ев^та отъ грйхъ да си спаси ;
Спаети; што се дрвце к небу узвисило, Што се й дърво до небе вдигнжло,
Са земье he оцу Богу поки. Сичка земя при Бога ште иде.

(КарациЬ, Cap, Нар. njec. из Херц 312).

Моравската народна хгЬсня гласи тъй:

Usnula, usnula ja Maria v rdji, Заспала, заспала въ рая Мария,
Ja Maria у  räji, v riji na kraji. Въ рая Мария, въ рая на края.
Uzdal se ji sniöek: z jejiho srdeöka Съня сънувала: отъ нейното еърдце 
Vyrürstia ji na näm kr&sna jabloneökä; Израсла ä на него хубава ябълка,
A tak kr&sna byla —  cety svSt zakryla. Тъй хубава била— цЬли свЪтъ покрила.

(Suäil, Morav. p. 789).

Въ българските народни н-Ъсни, особено коледни, не се 
казва, че чудното дърво расте отъ сърдцето на Св. Богородица, 
обаче отъ тълкуваньето, какво значи дървото, се разбира това 
саицото. Тъй напр. въ една пЪсня се споменува, че чудното 
дърво е „млада Бога“, когото е родила Св. Богородица. Ето  
най-хубавата отъ сичкитЬ подобни п^сни:

Полегнжла Божа майка,
Полегнжла заюснжла,
Заюснжла, сънъ гледала:
Израсло е чудно дърво,
Чудно дърво у рай Вожи:
Сва му дебель позлатена,
Стеблата му посребрени,
Шумата му маламена.

СлЬдъ като се събудила, попитала Св. Илия, какво значи този 
сънь и той отговаря:

Що е дърво у рай Божи,
Това си е млада Бога;
Що сж стебла посребрени,
Това сж си вси светии. . .
Що е шума маламена,
Това сж си вси дЬчица, . .

(Период. Спис. на Б. К. Др. 1886, кн. X X I — X X II  стр. 554).

Сборютъ Н«учеж* Отд+л1. жя. УЦ. 22
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Въ друга подобна коледна п̂ Ъсня вместо илада Бога стои 
„самъ си Господь.“ Това ни напомня и гор4шриведения иассажъ 
отъ легендата 8а кръстното дърво, дЬто се казваше, че дървото 
играело на три стълбове: „единъ стълпъ — Адамъ, втори стълпъ 
Ева и трети стълпъ — самъ Господь,“ Между другото въ тави 
нЬсня се казва, че Св. Богородица заспала „на престоли шала- 
мени“, подобно на руската: „на Божьшмъ престоломъ.“ Ето 
самата пЬсня:

Заспала е Божа майка 
На престоли маламвни;
Какъ заспала, сънь видЬда;
Израсло е сако дърво,
Само дърво столовато,
Столовато, тъй клонато:
Стол ето1) му сребърени,
Клоиъето му позлатени,
Вършене му ситенъ бисеръ.

Събудила се и тръгнжла да отива въ рая. Ср^гца ш Св. Петъръ, 
който по нейна молба ето какъ й тълкува съня:

Само дърво —  самъ си Господь,
Клоньето му — еички светци,
Вършето му —  все христяни . . .

(Илиевъ, Сб. стр. 172 № 121).

«Легендата за съня на св. Богородица се е пренесла въ 
българската народна поезия и върху ]гЬкои светци. Въ една 
п^сня вапр. се казва, че св. Никола легнж.лъ между „два друма, 
два мънастира“ и задремалъ. Св. Неделя, която минжла отъ 
тамъ, го събудила. Като се събудилъ, св. Никола й расправя 
че вид-Ьлъ голЪмъ сънь:

Шчо ми б^ше до манастиронъ(-тъ),
Имаше едно дърво високо,
А на дървото широки вйтки,
А на коренотъ проклети оси,
На връхъ имаше ройовни пчели.

Св. Неделя му тълкува съня:

Брате ле, свети Никола,
Проклети оси —  проклети турци,
Ройовни пчели —  Божи христяни.

(Ястребовъ, П-Ъсни и обич. стр. 453). За значението на дървото 
нищо не се казва, като да се разбира отъ само себе си, че то и 
тука представя Спасителя.

■) Столье отъ апволъе, цвол*#.
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Подобна на горнята е и друга една религиозна сгЬсня, 
сако че въ неш. св. Неделя спи на скутит^ на св. Петка и 
сънува сънь, който св. Петка тълкува. Тука тъй с&що не се 
споменува т  самото дърво:

Ср&дь море дърво израсло,
Играело дърво високо,
Върхъ нвбо дърво кр̂ еитЪше,
Да подъ дървото два лискя;
Два лискя били ШИрОКИ,
Свата ш земя покриватъ.
Тие не били ди® листа,
Токо си били дв% книги,
Що (г)и ц4а г ь  попове . . .

(Мидад. стр. 34— 5 № 35).

Въ другъ вариянть отъ п^снята за чудното дърво сънятъ 
е изоставенъ наистина, ала самото дърво се отдава на св. Ивана 
вместо на Христа. Този св. Иванъ може би да е Ив. Богословъ, 
който се е ползувадъ съ таквози год-Ьмо уважение у богоми- 
литк Ето самия вариянть:

Израсло ни е дърво високо,
На дървото вйтки нарове,
А на вЪткитЬ сребърни листье,
А на листьето поройни пчели.
Дърво високо — сааъ свети Иованъ,
В^тки парове —  църкви иънастирь,
Сребърни листье —  свети икони,
Поройни пчели — Божи христяни.

(Идиевъ, Сбор. стр. 133 № 91).

Сънятъ за чудното дърво слЪдъ врЬме се е свързадъ и съ 
нЬгои исторически личности, които се въсп-Ьватъ въ нашата 
народна поезия. Въ н-Ькои пйсни той дохожда механически и 
се преплита съ известния мотивъ ва дървото, което расте 
всрЬдь двора на юнака, т. е. ва дървото, животътъ на което 
по сНЬка в-Ьроятность е свързанъ съ живота на юнака, както 
и съ мотива за дрЬмвата на св. Никола въ кодеднитЬ песни. 
Марко Крадевике напр. шета по крайнини за да ги чува. На връхъ 
на Никулъ день той заповедалъ да приготвштъ добъръ ру- 
чокъ и да наточжтъ вино. Кога дошло редъ и той да пие,

Подадохж на Маркоте чата,
Марко е на чаша задрймалъ,
Малко др+тмижлъ гол'Ьмъ сонъ сонувалъ:
Си му двор и пелинъ урасежли,
На ербдь дворо това сухо дърво,
На дървото до три кукувици . , ,

(ША стр. 306— 7 № 256).
2 2 *
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Съ легендата ва съня на св. Богородица се е пр-Ьпледо 
и описанието ва мжките, които теглньтъ гр^шнитЬ души въ 
рая, кавто се вижда отъ следната 1гЬсня. Св. НедЬля спи на 
скутитЬ на св. Петка. Последната ш буди съ тези думи:

—  Стани ми, сестро Недельо,
Да видишъ чудо голямо:
Замръзнало е морето . . .
И друго чудо голямо:
У  море дърво високо,
Вършето му еж. въ небото,
Съ нишиня земя покрива;
На всЬко лист е и душа 
На вършето еж три души,
Тия сж души най-грйшни . . .

(Сборнивъ на Мин. кн. IV, стр. 20). Понататъшното съдър
жание на ггЬснята е сходно съ твърде распространената у 
насъ и у сърбитЪ сЛсня ва отиваньето на. св. Петра въ рая. 
(Срав. Милад. № 44, 46 и др. Чолак. № 20, Вончовъ № 115, Ястребови 
239, Период Спис. кн. IV, 14, V, 2 1 — 22, у  сърбите Вук КарациЛ, 
П, № 35, 36 и др.).

* **
Най-после треба да кажемъ, че чудното дърво споредъ 

народната поезия никне на това место, дето се е ивлело вино, 
види се, като симболъ на спасителевата кръвь. Вероятно това 
дърво ще бжде сжщото, което се явява и въ съня на св. Бого
родица, ващото и то покрива цЬлата земя. Слуга войводова 
напр. изгрела като звезда. Като служила, тя задрямала и 
испуснжла сребърната чаша:

Дйто паднжло това ройно вино,
Тамо е никнжло едно вишо дърво,
Вита е вишило до синето небе,
Стебла е стеблило по всичката земя,
Листи е листило се кара-грошове,
Цв&тъ е цъвтило се жълти мъвгъри,
Рожба е родило се жълти жълтици . . .

(Богоровъ, стр. 5 № 6).

По сжщия начинъ е поникнжло чудно дърво отъ виното 
което источила Неда, като задремела и истървала крондиря:

Дйто й и стекло вино червено,
Тамъ поникнало дърво велено:
Върши вършило до сине небе,
Клони клонило до черна земя . . .

(Бончовъ, стр. 103 № 79).
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Г о р а т а .

Думата гора е праслов^нска, т. е. говорила се е въ онаи 
старъ периодъ, когато слов^нитЬ не сж били още раздал ени на 
отделни народи. Въ разнитЪ словенски езици тя се чуе тъй: старо 
български гора, отъ дЪто и горИк, горьнъ, горьница, руски, сръбски, 
хорватски, полски — гора, gora, чешки hora, Ьйга. Отъ сродните 
ивдоевроцейски езици се среща: у  литов. gire, староиндийски 
gin, зендски gain, Въ старобългарския, както и въ другите сло
венски езици, тави дума служи за означение на сЬко издиг
нато место: гора __ лат. mons; само въ новобългарски, ново-
сръбски и диалектично въ чешки тя има значение на место, 
покрито съ дървета: гора г= старобъл, л̂ егк, лат. ailva. Нема 
съмнение, че първоначалното значение на гора е лат. топа; то се е 
удавило въ нашите наречия и прилагателно горЬ, отсгоръ, горенг, 
произведени отъ гора, въ противоположность на долу, долЬ, 
отсдолг, Ъолтъ, произведени отъ дола;.1)

Смело може да се предполага, че отъ доста отколешно 
врЪме думата гора ще да е взела да се употребява въ значение 
на издитжто жЪсто, покрито съ дървета. Отъ такова значение ще 
да сж местните имена: Средня Гора, Църна Гора (при Скопье), 
Света Гора (Атонъ и единъ връхъ при Търново), както и упо
требените въ X IV  столетие въ житието на св. Теодосия: гора 
мюнскам, гора сливенска», и старото название на Родопа славиюви 
горм. Отъ постъпенното ивсичанье лесовете по полетата около 
населените места и отъ запавваньето имъ само въ планините, 
може би, значението на гора =  това е веело да се отъждествява 
съ значението на лесъ —: silva; последната дума е ивлезла дору 
ивъ употребение у насъ и се е заменила съ турските: кория, ормат 
и тукъ тамъ съ българските Ьжбрава, бранище. Още отъ X IV  сто» 
л^тие насамъ срещаме вече у българете и у сърбите това 
отъждествение. Григорий Цамблакъ наистина въ житието на 
св. Петка казва за Търново, че било стрълшиналш горъ и хлълмвъ  
KhicoKUjfb затворено, ала въ житието на патриарха Евтимвд споме
нува, че св. Гора при Търново било место горою надходимо насток» 
и пространною,*) т. е. покрито съ „честа гора“, както и до днесь се 
говори у насъ. Въ законника на сръбския царь Душана (1349 г.) 
думата гора се употребява тъй с&що въ сегашното й вече 
значение: ш то с8 коуд4г посекли Оасн горНЬ . . .  а ш тк  съда напр*кда 
да не с*Ьче . . . Тъкьмо да стои п8гга  да расте гора8).

БългаритЬ и сърбите взели съ време да употребяватъ 
за старото значение на гора (лат. mons) думата платта, която въ

')  ЕуЬилтит, op. cit. стр. 41 и 2 8 6 ; Miklusich, Etym. WBr, стр. 7S.
*) Jireiek, Ceety, стр. 226, 6Ъ*. 6 ; Гласник, 81, стр. 277.
*) От. НамвсотА, З ш ш  Стефщ» Дупзшж дара срнсют, Кяоград, 1870, стр. 5.
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сръбскит^ грамоти отъ X III и Х1У стол. значи пб-вече пла
нинско пастбище, а не сегашната планина =  топа, Тъй rop i- 
долу прилича да се равбира тази дуиа и въ Вирпинсвата грамота, 
дадена отъ българския царь Константи нъ АсгЪнь въ Х1П ст., 
дето се споменуватъ села сь ниви, лозя и съ пмниндлж. Ала 
вече въ Рилската грамота на Ивана Шишмана (1398 г.) намираме
думата планина въ старото вначение на го р а то ш : гшниид
ер^дн^а, очгь гд* руда истичггь,. *) Името Стара Планина се среща 
най-напр^дъ у  пжтешественнийа Вранчича въ XV I ст. (1553 г,). 
Въ преходното време, когато въ значение на гора —  mons е 
веела да се употребява думата планина, постъпенно е влезло 
въ употребение покрай прилагат, вагорски отъ Загора, Загорье 
и запланинаси отъ планина.2)

Отъ това преходно време, види се, е останжло и въ народ
ните песни употребението на думата планина следъ гора, като 
да се обяснява съ това, че подъ думата гора не треба да се равбира 
само лесъ, но — въ сжгцето време издигнжто место, планина 
Такъвъ е случаятъ между многото друг^ въ следните откжсляцв:

Заплакала е гората,
Гората и планината . . .

(Каравеловъ, Съчинения, т. I  стр. 1540).

Какви се гласи ч у я х ж  
Въ гората и планината . . .

Подобно нещо се среща въ въспеваньето на планините.* 
Мургапгь, Рила и др., дето обивновенно преди самото название 
на планините стои въсвлицанието: горо ле! съ което се отправя 
в*Ькой къмъ техъ. Напр. Отоянъ пие червено вино, гледа въмъ 
Мургапгь планина и се провиква:

Горо ле, Мургашъ планино,
Много си, Мургашъ, хубава 
За стадо, за аииовище . . .

(Ibid. стр. 149).
Въ друга песня юнаците на ирощаванье съ Рила се от- 

правятъ въмъ неш тъй:
Остай съсъ богомъ, прощавай,
Горо ле, Рила планина . . .

(Doson, стр. 98 № 54).
Има случаи, въ които дору Стара Планина, употребен* 

като нарицателно име, върви следъ думата гора. Това се вижда 
напр. отъ следния откг&елякъ отъ песня, записана отъ г. Ст.

')  В. Апраловь, Колгерскм граалотн, Одесса, 1845, стр. 8 4 ; (Боеорвт), Отгс»орг 
къиъ бнгадяца за м&снигЬ звукове п  б и .  еаигъ, Виеш, 1885, стр. 14 и др.

*) Jirtiek, Cesfy, стр. 226 (у него ц*т. Венелин*, Вмхожолд. грмшогн, 140® r., стр. 18).
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Поповъ въ Хасковско. Стоанъ се равсърдилъ и» жена си и 
вабегнжлъ:

Пр&зъ деветь гори зелени,
Пр&зъ деветь стари сланини . . .

Думата гора, обикновенно придружена съ епитетъ „велена“, 
действително ще значи въ народната поезия планина, покрита 
съ дървета. Това излазя най-добре на я е г Ь  о т ъ  ср-Ьщу постав я -  

ньето й на поле, кога се описва не кое п&тувавье. Напр. такова 
е сл^днето общо место, което токор^чи дохожда въ вс^ко 
подобно описание:

Вървели що сж върв'Ьли}
М и н а л и  п о л е  ш ироко,
Наст&ли гора зелена . . .

Или:
Минали гора велена 
Настали поле широко . . .

(Doz. стр. 56 № 54; Сбор. на Мин. кн. П, стр. 71, 96 и др).

Въ такова значение прилича да се употребява тази дума, 
когато се представя обикновенно вгЬкое далечно разстояние, 
игЬрено съ няколко гори, обикновенно три или деветь. Тъй напр.

Посакахж бЬла Яна,
Ж  посаюаха. на далеко:
Пр^въ три гори, щ уЬ з ъ  четирв,
П р ^ з ъ  дванайсеть к а д ъ д ъ к а  . . .

(Шапкар. Сбор. кн. V, стр. 147 № 640).

Въ друга сгЬсня Грозданка оплаква своето злочесто поло
жение въ дома на своя разбойникъ шжжь и между другото 
казва:

Проклета да е майка ми,
Майка ми още баща ми,
Че с& ме дали, продали,
ПрЪзъ деветь села въ десето,
Пр^зъ деветь гори зелени,
ПрЪзъ д е в е т ь  вод и  г о л е м и  . . .

(Шапк. кн. VI, стр. 474 № 1304; кн. Ш , стр. 281, № 433; кн. V, 
етр. 177 № 681).

** *
Особна приятность докарва нжтуванъето прЬзъ гората. 

Чистиятъ въвдухъ, бистрите студени иввори, прохладнитЬ 
с4нки, веленитЬ морави, сладкото пеянье на птичетата — всичко 
това винаги прави най-хубаво впечатление на човека и го 
кара да предпочита много пати пжтуваньето презъ гората,
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стига да н-кка н^кои пречки и опастноетж. Това подтвържда- 
ватъ съ иЬенята си веселите и слббодни жетварки, кога се 
завръщатъ отъ Романа:

Горо ле, горо велена,
Пхтятъ ни не е отъ тук»,
Ала отъ тука ще минл»,
Че ииашъ еЬнка дебела 
И имашъ вода студена.

(Сбор. на Мий. кн. VII, стр. 95 № 8).

Можемъ да си представимъ, какво впечатление ще прави 
гората, облечена въ пролетната си пременя, напъстрена съ 
милиони равни благоуханни цветя, на младите моми и невести, 
кога отиватъ по Гергевъ день или по Еневъ день да бератъ  
билки. То се искавва съ една група лирически песни, пълни 
съ нежна поезия, които въ Дебърско се вовжтъ „билярски“ (отъ 
билье, билка). Въ една такава песня срещаме напр. следния 
равговоръ:

—  А девойче вадгоренче,
Алъ си било по аадъ гори?
—  И сумъ било и суиъ дошло.
— Алъ имаше много цвЪкье?
—  Много б*ше, дробно бйше.
Само билье порочуватъ (поржчва):
Како внаштъ нев^ститЬ,
Нека дойджтъ да ме бержтъ,
Да ме бержтъ да ме китштъ,
Да ме носьктъ подъ гърлата . . .

(Илиевъ, Сбор. стр. 280 № 243).

Това ходенье обаче на младите девойки и невести въ 
гората за цветье бива свързано и съ опастность. Ето ващо 
Гюро търговче като варжчва на майка си добре да пави не
говата невеста, хубава Яна, между другото кавва:

Да не ш пущашъ со дйвойкитЬ,
Со дЬвойкигЬ въ гора на цвЪкье . . .

(Милад. стр. 237, № 156).

Едно отъ най-приятните и благородни забавления на бъл
гарина въ средните векове е било да си вземе коньете, соколите 
и загарите (ловчийските кучета) и да отиде на ловъ въ гората. 
Нередко въ нашите народни песни се пее напр.

Па си ведохъ кони и соколи,
По соколи хърти и аагъри
Ке си ходйхъ по гора по лова . . . .

(Мийад. стр. 67 № 55; Щапк. Сб. кн. V, стр. 68, 76£, 564, 76Ь)и
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Тръгнало е лудо младо,
Нивъ горица, ииаъ ледена,
Да си лови дребна лова . . .

(Илиееъ, Сб. стр. 12 № 4).

Славеите съ своите сладкогласни песни въ гората тъй 
силно привличатъ пътника, че го каратъ да се спре и дълго 
вркне да се наслаждава отъ чуднигЪ имъ мелодии. Тъй напр. 
въ една п'Ьсня, записана отъ г-на Коджаиановъ въ Видинско, 
се казва:

Славей пЪе у гора велена,
Запри, коню, да поелушамъ!

Конятъ се запрклъ и гштникътъ

Слуша два дни, слуша три дни:
Коню ноги 8абол,Ьж.ж . .  .

Осв^нъ това твърда успокоително действува върху човека 
гората съ своята прелесть; тя не само го располага къмъ приятна 
почивка подъ сенките, но често го опоява съ сладкото шу- 
иоление на листата, когато ветрецъ сегись-тогись премине по 
върховете на дърветата и го приспива. Въ една народна песня, 
записана отъ г. Шишковъ въ Ажжръчелебийско, се кавва, че 
Стоянъ водилъ Тодорка, па

Върв^хж, колко върв&хж,
МжШтсж въ гора велена,
Найдохж «Анка дебела,
Седнжхж вода да пийн&тъ 
И на еЬнчица да постатъ,
Легнжжж сънчокъ да др&мнжтъ . . .

Въ друга песня Гюро Кеседжия каава на турците, които 
го хванъли и водили съ себе си, да не въракьтъ низъ друмо
вете, защото тамъ не е приятно пътуваньето, но ншгь веле
ната гора:

Не идете по длъги друмове,
Но идете у гора зелена:
Т&жо има трава аа пасеиье,
Тамо има вода за пиенье,
Тамо' има сЬнкя 9й. спанье . . .

(Сбор. на Мин. кн. УП, стр. 98). Или:

Отиде въ гора велена 
Найде ми с&нка дебела 
И още вода студена;
Легнъ ми малко да поспи . . .

(Ibid. стр. 41 № 19).

/
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Необикновено веселото настроение, което се чувствува, като 
пгьтува чов^ еъ  пр^аъ гората, нврЬдко те исвазва отъ бъл
гарина съ гръмогласни ггЪсни, отъ които ечи гората. Въ нашата 
народна поезия за такъвъ случаи се казва, като да се пгЬе 
п-Ьснята на „два гласа.“ Младоженецътъ напр. кара невестата 
си, като минуватъ прЬвъ гората, да поггЪе нЬксш в*Ьсня, като 
се отправя къшъ нень съ тЬзи думи:

— Я  викни, либе, та запМ,
Та запйй п'Ьсбнь съ единъ гласъ,
Та да се чуе съ два гласа . . .

(1)огоп, стр. 15 № 34).

Въ единъ вариянтъ отъ тази ггксшг Марко и Ангелина, 
като минували пр^зъ гората, на Марка му се додр^мало, та 
пр-Ьдложилъ на невестата си да му распръсне дрямката съ 
н'ккоя хубава п^сия:

—  Тако и’ Бога, дилберъ Ангелино,
Шнцо ми е дрЪмка одр^шало,
Я  си викни, дилберъ Ангелино,
Да запоешъ тая л&на пйсеиь,
Ти да поешъ, гора да отпое,
Съ една уста двЪ думи да думашъ,
Съ едно гърло два гласа да иагласишъ.

Тогава Марковото любе, при сичко че се бои отъ своя първъ 
любовникъ, който върлува като хайдутинъ въ гората, не може 
да откаже и

Си вшшж тая л&па ийоень,
РЪчовнта, теша, гласовите:
Она пое, гора н отпое,
Отъ планина скали попадали,
Отъ гора еж шуми попадали . . .‘)

(Сбор. на Мин. кн. П стр. 104 № 2; Ястребенъ, стр. 67 и др.).

Невинжги гората ечи само отъ веселите песни. По никога 
въ иеш се чуе екътъ отъ жалните плачове и писъци на зло
честите българи, преследвани отъ техните вековни огнетители. 
Ето напр. една подобна картина. Турци нападнали българите 
за да ги робштъ. Станжла страшна бъркотия:

Кой си жената оставилъ,
Кой си децата аабравилъ!

*) Пояат&тъкъ съдържанието на n icaara се приближава до приказката за „и езЪ р вт 
жена“, тъК много раснростраиена у мозЪ иагк у което е n p im u u «  по c i i a  вероятност*, 
отъ вндвйска киижовенъ нзворъ. Ввхдь Д-ръ J m  Polivka, Dv{ povidky v ieek i  litentahi XV 
etol. Praha, 1889, стр. 2 5 —46 (у него цит. Th. Benfey, Pimtechatantm, Fttaf BBcher, Mirb. 
und ЕгеШ ! I. 434; II, 803—6),
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И както обикновенно е бивало, гоненитЬ наперили прибЬжище 
въ зелената гора, дЬто сЬкги оилаквалъ скжпитЬ си загуби 
въ челядь и имотъ:

Зелена гора ечеше
Отъ мжжскитЬ имъ викове,
Отъ женскигЬ имъ плачове.

(Пер. Си. на Б. К. Д. г. I, 1873, кн. V II—VIII, стр. 111).

Ечи гората и отъ виканьето на ранения юнакъ, ненадейно 
ударенъ съ пушка. Напр.

Пушка пукнж изъ гора зелева,
Че удари най-добрия юнакъ.
Юнакъ викна и гората екнж . . . .

(Сбор. на Мин. кн. IV, стр. 76 № 8).

** *
Листата по гората, както и пвсъкгьтъ въ морето, отъ край 

вр-Ьме сж служили ва сравнение съ бевбройно множество отъ 
н'Ькой урИЬченъ прЪдметъ. Тъй напр. още у  Илиядата отъ 
Омира срещаме таково сравнение на многобройна войска:

Т * сль като лнстътъ по горьето
И ож като ситний пФеъкъ крой морето . . .*)

Такива сравнения cæ доста обикновенни и въ българската 
народна поезия. Бевбройно стадо овци се сравнява напр. съ 
листа въ гората, както се види отъ този откжслякъ. Дошли 
бегликчии, хванжли и вързали Нева и го шрали да събере 
сивото си стадо. Той шгь ьзшва:

Мое стадо н^ма броя,
II'&Ma броя, в,&ха края:
Що е листье у гората,
Толко км с& сегнадицв . . . .

Ibid. кн. III, стр. 22 № 1).

Множество гости, поканени на свадба се явяватъ тъй сжгцо 
въ едно подобно сравнение:

К&лесалъ Стоянъ, калесалъ,
Болкоиъ гората листата . . . .

Ibid. кн. IV, стр. 17 № 5).
Листата на гората ое сравняватъ най-често съ гжста войска 

□о полето. Едно пиле напр. казва на Маврояни, Букрещъ бей, 
че той яде и пие, а не поглежда, какво се приближава кънъ него:

') Ф. Велиш., О тр о ва  Нлнлдя, t .  I ,  Ш о в д о * 1882, e tc . I I ,  стр. 72 ст, 1177. Въ 
гродиж оригиа&лъ:

Atijv f  Ар ЬХХоим ioixfca; ^ фацйваоьу. (IL . n ie . I I  стихъ 800),
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Касъ е лнстстъ по гората,
Такъ е войска по поли ще . . . .

(Милад. стр. 277 № 197).

Въ приЕгЪванье пръстените на нова година, онази пршАвва, 
която предсказва, че иомата, чийто пръстень се извади изъ 
менчето, ще вземе боляринъ — богатъ човекъ, гласи тъй:

Колко листи въвъ гората,
Толкозъ пари въ кесята иу.

(Блъсковъ, Моминска сълза, стр. 36).

Бдинъ отъ постоянните епитети на гората „честа“ се явява
обикновенно въ следните сравнения;

Конь до коня како честа гора,
А юнаци какъ борье високи . . . .

(Милад. стр. 141 № 96).

Байраци имъ като честа гора,
А маждрацм като тевенъ облакъ . . . .

(Сбор. на Мин. кн. I, стр. 68).

Конь до коня, юн&къ до юнака,
Юнаците като горски пилци! .
А иъздраци като честа гора . . . .

(Пер. Сп. год I, кн. IX  — X X , стр. 96).

Листата на дърветата иматъ и друго хубаво поетическо
значение. Още Омиръ напр., е сравнявалъ човечеството съ ли
стата на дърветата, отъ които едни падатъ, а други раст<&тъ 
на местото имъ:

Както се раждатъ листата по гората,
Тъй се раждатъ и хората на земята;
В&търътъ събаря на есень листата 
А прол&тьта ражда други но гората:
Така и хората ид&тъ и отжлждать,
И едни умиратъ, а други се раждатъ. . . . *)

Въ нашата народна поезия листата се сравняватъ съ 
младостьта:

Лудость, младость бързо поиинуватъ,
Како роса по зелена трева,
Като листье по дърва зелеви . . . .

(Сбор. на Мин. кн. П1, стр. 130, № 20).

§48 а. f. unfei,

*) Ф. Велиет , Омир. Илнядя, nie. V I, стих* 173, стр. 249—253; Оряпшалъ 1L  VI,
стяхъ 146 и ел**,,

D ig it iz e d  b y Goodie



Р1С Т Я Т 6Л Й 0Т0 Ц 4РС ТВ 0. 249

М&ката, чаменьето на девойката ва предмета на своите 
мечти се сравнява съ съхненьето на листата въ гората по есень. 
Тъй напр. една майка пита дъщеря си;

Що еъхнешъ, Стано, и в&швшъ,
Като гората подъ зима (есень),
Подъ зима, по Димитровъ день . . . .

(Пер. Спис. г. I, кн. X I — XII, стр, 166).

Навезкданье на честа гора надъ морето се сравнява съ св. 
Богородица заедно съ ангелите. Напр.

Надвела се честа гора надъ море;
Не ми била честа гора надъ море,
Ток' ми била света дЬва Мария,
Край неш сж седмокрили ангели . . . .

(Илиевъ, Сбор. стр. 116 № 81).

Честа гора, явявана на сънъ, се тълкува като коса на 
д&войка. Въ една Дебърска п/Ьсня напр., записана отъ г. В. 
Икономовъ се n ie :

Сонъ сонило б4ло Бойе:
Во дворове честа гора,
Изъ гората до два бора . . . .
Честа гора —  мойта коса,
До два бора —  мойтЬ бракя . . .

Това сравнение, види се, се е пренесло и въ представле
нието, че следъ смъртьта на девойката отъ косата й искарва 
гора (тур. орманъ), както се вижда отъ следната nicHS, Яна, 
наклеветена отъ братовата си жена, била несправедливо нака
зана съ смърть отъ брата си Павла:

РазсЬче ш  на четири парчета.
ДЬкъ паднжла нейна руса глава,
Тамока е ориане израсло . . . .

(Сбор. на Мин. кн. II, стр. 59).

*
* *

Гората играе немалка роля въ челядния и общественъ 
ясивотъ на българина. Особно въ свадбарските песни често 
се въспева гората, презъ която минува свадбарското шествие. 
Тъй въ една подобна песня момкова майка зар&чва, кога во- 
дштъ снъхата,

Па прЪзъ гора да иингьтъ,
Вйтъръ да ш не духа,
Слънце да кь не rp’fee,
Да е б&ла червена . . .

Ibid. кн. УП, стр. 61).

г
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Единъ отъ распространенитЬ мотиви въ т&ви ггЬсни е слу
чайното убивание невестата отъ младоженеца. Момчиловата 
свадба напр. минува прЬаъ гората:

Вървели що сж вървели,
Настали гора зелена;
Въ гора видели елена.

Когато еичката свадба се спуснжла да лови елена, момъкътъ 
се ползувалъ отъ случая ш посвгнгьлъ да цЪлуне невЪстата. 
Ала за зла честь въ сжщото врЬме искочилъ ножа му и ш 
проболъ въ сърцето.

СвадбаритЬ не минувать винаги безопасно пр^зъ гората. 
Често пжти се срЪщатъ съ неприятели, които исватъ да грабнжтъ 
невестата. Тъй напр, споредъ една сгЬсня, записана въ Ахжръ- 
Челеб. отъ г. Шишко въ, Стоянъ си намЬридъ приликата и 
тръгнжлъ да ш  води,

Въвъ тшть сж  главежъ главили,
В ъ в ъ  п а т ь  с ж  сва д б а  п р а в и л и ;

Га бЪхж. въ срЬде горана(-та),
Че си отср&ца вид-Ьхж.,
Три паши съсъ три хиляди . . .

Около Флоренция въ Италия кавватъ тасеШарЬ, т. е. ро
дено въ честата гора, на н-Ькое дЬте, чийто происходъ е тъменъ 
и съмнителенъ — незаконно родено.1)

Отъ друга страна въ нашата народна поезия не сж р̂ Ьдки 
случаитЬ, споредъ които въ „гж.ста“, „честа“ гора се хвърлятъ 
новородени дЬца или ивобгцо пеленачета, най-вече отъ собствен- 
ннт-Ь имъ майки. Въ такива случаи обякновенно децата се 
поверяватъ на главната грижа на кошутата, която е длъжна 
да ги дои. Тъй напр.

Люляна жайка родяла,
Родила не е хранила,
Ми ш въ гора хвърлила;
Таио й люлка вързала.
Вихъръ ми вЬтъръ духаше,
Та ии Люляна люлЪше;
Ситна хи роса росЬше,
Та ми Люляна оклша;
Жива кошута доходя,
Та ми Люляна нахрани. . .

(Илиевъ, Сб. стр. 360 № 298).

Такива дЬца най-често се хвърлятъ отъ робини. Ето единъ 
такъвъ превгЬръ. Въ размирни години татари поробили Гена

•) В е  О и Ь е т а О а ,  о р ,  с Н . т .  I ,  с т р .  7 2 .
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робиня еъ нейното мжжко д^те и т  карали да го хвърли, 
като ш. заплашвали, че строго ще постжпштъ съ неш, ако не 
направи това. Като нямало що да стори, най-посл^

Тя се отбила въвъ гаста горя,
Та си съггаса сърмени коланъ,
Та па се Гена Богу помоли:
—  Свий си, горице, тънкитФ върше!
Свила си гора тьнкигЬ върше,
Направила му нова люлчица,
Па е турила мжзкко детенце,
ЗалкмгЬла го и захгбла му:
—  Нанни ми, нанни, м&жко детенце,
До ще кошута, подои ще те,
Д ухвд ще вЪтъръ, аштж-Ь ще те,
Вал и х ще дъждецъ, окзша ще т е . . .

Овчари минжли и намерили детето, вели го и го кръстили 
Найденъ. Той норасълъ и се обогатилъ, па си купилъ Гена 
робиня ва да му лкмгЬе мжжвото дЬте. Когато раскагала Рена 
историята на своето поробвание, Найденъ разбралъ, че тя е 
майка му. (Пер. Спис. на В. К. Д. IV теч. кн. XV, СрЪдецъ, 
1885, стр. 4 39— 442). '

Въ друга подобна пЪсня се казва, че въ размирни години 
турцитЬ робили, убивали;

Оетанжхж два сирака,
Два сирака два близнака,
Хвърлих* ги в ъ  честа гора. . .
Та растохж що растохж,
Та се зехж братъ и сестра,
Та зачехаь нова дуня (саФтъ). . .

(Сбор. на Мин. кн. II, отр. 123 № 1).

Въ гората овчаригЬ иамиратъ хубави паши ва евокгЬ 
стада. Въ една 1гЪсня напр., записана въ Чирпанско отъ г. Ст. 
Поповъ, се казва:

Герги ми овци паеЬпге 
Съ негова сестра Еленка 
Въвъ тази гора зелена.

ПрЗшинуваньето на овчари пр^зъ гората обаче не се счита 
отъ народната поезия, като приятно за гората. Това не е мжчно 
да се разбере, особно ако гЪви овчари пасжтъ и кози, които тол- 
е о з и  много опустошаватъ младитЬ дървчета и праввьтъ да по
грознее гората. Въ една пЪсня напр. ваписана въ Хасковско 
отъ с&щия, майка казва на дъщеря си, съ която пжтувала 
пр-Ьзъ гората:

— Хей Радо, Радке,
Що е гора грозна!
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А. дъщеря й отговаря: .
—  Какъ да не е греша!
Вчера №шнн&х&
Вървешки овчари,
Трева новл^к&хж.
Вода подиж.тш£ж,
Гора осЬкохж,
Хурки направих д>,
Хурки за девойка 
И см илни казал»
За клади юнаци . . . .

Въ друга една ггЬеня тъй сжщо се говори, че дървари и 
овчари лашаватъ гората отъ хубостьта й. Янка търси хай
дути изъ гората, ала вм-Ьсто тЬхъ намира овчари. Тя равгледва 
гората и се провиква:

Горо ле, горо зелена,
Ииашъ ли еЬнкя дебела,
Имашъ ли вода студена,
Имашъ ли трева велена?
Тебъ хе дървари изсЬкли 
И те овчари испасли.

(Бончовъ, стр. 63 № 42).

Нека споменемъ още, че когато отъ нейдЪ се запали гората, 
люто се наказватъ птичкитИЬ, които сж си извили гнезда въ 
негж.1) Ето напр., какъ се въси^ва една подобна случка въ 
народната поезия, НгЬкоя си птичка си извила гнездо всрЬдь 
гората на буково дърво.

Тамакъ си гнездо извила,
Тамаиъ си пилци излупи,
Па отд”& се гора запали, .
Птичка отъ гора исжвъркнж 
И се на Бога провикнж:
— Боже ле, вишни Господи,
Толченосъ л%то голямо,
А ви бевъ челядь останж.хъ,
За старо Bp'bite отмина . . .

(Сбор. на Мин., кн. IV, Науч. отд. стр. 521, № 5).

** *
Гората, споредъ народнитЬ поверия, пази въ себе ся 

изобщо много таинственни работи, защото тя вижда и чува 
сичко, коетосе върши въ нень. Това потвърждаватъ между дру
гото разнитк пословици, които сж се упазили за гората у

•) Подобевъ котнвъ у малоруска» народи а поезия внхъ А. Ц от ебня, Объяснешл иаюр.
I  срод. нар п£с., Варшава, 1888, стр. 263, и сл4д.
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европейските народи. Латинската пословица отъ средните в е 
кове гласи: aures sunt nemoris, oculi campestribus oris (дъбравите 
нматъ уши, полетата — очи); италиянецътъ казва: anche ï boschi 
hanno orecchî (и гората има уши); венецияаецътъ: el boaco no 
ga nè orecie nè ocei, ma el vedi e el senti (гората нема ни уши, 
ни очи, ала тя види и чува); Французите приписватъ уши 
на храсталаците, и немците знаштъ, че: das Feld hat Augen, 
der Wald hat Ohren (полето има очи, гората има уши).1) Най- 
после нека приложимъ тука и българските пословици: „и гората 
има очи,“ „и гора уши има.“ (Map. Жив. Ст. I, стр. 1 1 ; Сб. на 
Мин. кн. VII, стр. 212).

Като снабдена съ такива способности, гората не е могла 
да не види, кога се вози въ морето св. Богородица съ Христа 
и съ светците: Иванъ, Илия и Никола.

Света се гора надвела,
Над и море се надвела;
Гора по иоре гледаше:
По иоре върви бйлъ каикъ,
И у каико еедЬше,
Богородица седЬше,
У ржце държи Христоса . . . .

(Сборникъ на Мин. кн. III, стр. 38, № 6).

Понеже гората може и да чуе, ней съобщава младоже- 
нецътъ известието, че неговата невеста е излезла безчестна. 
Този обичай сжществува, споредъ г. Нехтенинъ, въ Рааложко, 
дЬто въ такъвъ случай зетятъ отива въ гората и казва: „знай, 
горо, и ти, ке (че) я съмъ зелъ любе облюбено и разнеси на 
другите гори и т е  да знаштъ.“

Гората не само вижда и чува сичко, но тя показва и съ
участие и състрадание въ щастието или злочестината на хората. 
Тъй напр. споредъ една песня, записана отъ г-на Колушки 
въ Кюстендилско, Марко пита сестра си Югра, за какво чедо 
да се аадоми : да ли ва богато, или за сиромашко. Сестра му 
го съветва да прЬдпочете последнето — сиромашкото, защото 
има малко пари, а много срама, когато напротивъ богатото 
има много пари, ала малко срама. Тръгнжлъ Марко на далеко 
да ш&тува и минжлъ прЪвъ гора велена.

Кога бФше Марко 
Отъ тува на таио,
Гората весела,
Тревата зелена,
Водата течеше,
Пиленца пЪяхж.

•) De Gvèematis, op. cit. I , стр. 73.
Сборжжгь, Научевъ Отделъ кн. VII. 23
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Обаче Марко неиспълнилъ благоразумния съв%тъ на сестра си; 
той падн»лъ въ примката на н^кое богато — съ много пари, 
а съ малко срама. По тови начинъ той си истеглилъ и ето какъ 
гората исказва своето съучастие въ неговата сждба:

Гора пов^хкгьла,
Трева исъхн&ла,
Водата не тече,
Пилнща не поьжлгь . . .

Гората, наречена Ьжбрава, разделя злочести вата на (гЬка 
немила недрага девойка, която минува пр^зъ пеш въ едно 
положение, достойно ва съжаление. И тука гората обикновенно 
исказва това си чувство, както видехме и пб-горк, чргЬ8Ъ по- 
в'Ьхвание, Питатъ напр. гората:

Мари горо, зелена дхбраво,
Що си, горо, велена вЪхнжла?
Дали те е слана осланила,
Или те е пояеарь опожарилъ?

Гората отговаря, че не отъ това е пострадала, но ето защо тя 
скърби:

Девойка е боса покинжла,
Гола, боса още гологлава . . .

(Сбор. на Мин. кн. IV, стр. 34).

Понеже гората не се показва безучастна къмъ клетата сждба 
на хората, въ некь нер-Ьдко търскьтъ утешение онези жени, които 
сж бивали онеправдани въ живота. Нещастната невеста напр. 
омжжена за човекъ, който се занимава съ разбойничество и убий
ство, въ горската самотия оплаква горчивата си сждба и сравнява 
своето злочесто положепие съ повехваньето на гората, попарена 
отъ слана. Ето съдържанието на една прекрасна еллегическа 
песня, въ която се пее:

Булка върви, булка върви, изъ гора зелева,
Като върви, като върви, жално милно плаче;
(Д%те носи, дФ.те носи, д*Ьте пеленаче,
Сълзи рони, сълзи рони, пеленки иу мокри),
И на гора, и на гора, тихомъ отговаря:
— Горице ле, горице ле, моя разговоро:
ЧернЪй горо, чернМ сестро, двама да чернМме,
Ти за твойгЬ листе, горо, азъ за първо либе:
Тебе те е, горо сестро, слана осланила,
Мене ме е, горо сестро, мамк оженила (зачернила),

Обаче това рагделянье злочестината на невестата отъ гората 
не й докарва търсеното утешение. Ето защо тя съ резигнация, 
тъй свойственва на българките отъ цб-патриархалния б и т ъ , 

свършва;
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ТвойгЬ листе, горо сестро, пакъ щгьтъ да покаратъ,
Мойта младоеть, горо сестро, не ще се повърне!

(Чолаковъ, стр, 161, № 1; Бончовъ, стр. 47, № 26).

Оплакваньето на влочестата невеста въмъ гората бива не 
само отъ равбойникъ мжжъ, но и отъ ели свекъръ и свекърва,
зълви и девери. Ето напр. въ една п^сня, какъ се провиква
невестата:

Жално горо, жаль ни е на тебе,
И на тебе, горо, и на майка,
Че ме рано, горо, оженихте,
Че ме на зло, горо, намерихте,
На зла свекра, горо, на свекърва,
На зли зълви, горо, хемъ дЬвери........

(Богоровъ, С о ф и я , 1879, стр. 22. № 22 ; Шапкар. Сбор. кн. V, 
стр. 135, № 627).

Иаобщо въ нашата народна поезия твърдЬ често невестата 
прибягва за ут-Ьшение къмъ гората. Тамъ отъ студената вода 
тя търси да расхлади сърцето си и исказва ядоветЬ си. Тъй 
въ една и-Ьсня отъ С о ф и й с к о , записалъ г. Стойковъ, се n i e :

Горице, горо зелена,
Ииашъ ли вода студена,
Да дойдж, горо, да пиж,
Сърцето да ми се порасхлади?
Горице, горо, зелена,
Да дойдж., горо, да седна»,
Да си прикажа, ядове!
Колко е мъгла на тебе,
Повеке е тжга на мене...............

(Сравни: Шапкар. Сбор. кн. У, стр. 106, № 590).

Въ друга ггЬсня гората се разговаря съ момъка върху че- 
лядното му положение, просто да не стои мълчешкомъ и да си 
нангЪри разговоръ. Това се вижда отъ следния откжслякъ отъ 
една и'Ьсня, записана въ Ловчанско отъ г. Войниковъ:

Гжста гора разговорка Hi ма,
Минж Павелъ та ж разговори.
Гора ГГавлю тихомъ проговаря:
—  Жененъ ли си, Павлю, или не си?
—  Не съмъ жененъ, неща\ да се жепж,
Доръ не вемж. деветь бракю сестра............

Гората за да не съгреши, не ще да обади на отчаянния, 
който търси въ неж своята смърть, кое е сгодното дърво, отъ 
д&го да скочи и да си погуби живота. Това се искавва отъ 
сл^днята п^сня, записана въ Демиръ Хисарско отъ г. Божевъ, 
Стоянъ аабегнжлъ въ гората и ш пита;

28*
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—  Мари горо ле, горо зелена, 
ймашъ ли, иари, дърво високо . . . .
На менъ да кажешъ да се въскач&вгь,
Отъ връхъ да хрипнжмъ да се отреп&мъ?

А гората му отговаря:
Море, я си имамъ дърво високо . . . .
Ела не с&гЬенъ на тебь да казаьмъ,
На тебь да каз&мъ, грф-хъ да сторжмъ . . . .

Гората п о Б ^ х н у в а  и се растжжва при погледа на върва- 
нитЪ роби, които се пр^карватъ пр^въ нек&. Въ тови случай тя 
искавва на юнака причината за своето повехванье, като бжде 
попитана. Тъй наир. Марко пита гората:

—  Ей горице, горо ле зелена,
Ще те питамъ право да ми кажешъ,
Що си толко рано пов'Ьхнжла?
Да ли те е слана попарила,
Или те е пожарь пожари ла?

Гората отговаря, че не е това причината на нейното пов^х- 
нуванье,

Но понинж църна Арапина,
Та поведе три синджиря робье:
Единъ синджирь все млади юнаци,
Други синджирь все млади дЬвойки,
Трети синджирь все млади невести.

(Doz. стр. 63, № 36; Сбор. на Мин. кн. VI, стр. 124, № 2).

Злочестината на робинята, която водштъ пр-Ьвъ гората, 
се искаава отъ посл^днята и бевъ да кь пита н з̂кой. Ето вапр. 
какво се провиква тя въ една пЬсня, записана въ С о ф и й с к о  

отъ г. Стоик,овъ.
Сама се е гора провикнжла,
Провикнала гора продумала:
Чуйте млади, прикажуйте стари!
Отъ кога съмъ я гора порасла,
Това чудо я не съмъ видЬла,
Като днеска, какво чудо мина»,
Като днеска у света неделя:
Поминжхж. два брата рождени,
Единъ Марко, а други —  Маринко 
И карахä  три коня иманье,
И водихаь гъркиня д-Ьвойка,
Па седнжхж. хладомъ да хладуя . . . .

** *
Най-голяма роля играе гората въ хайдушкия животъ. Това 

е мпого лесно да се обясни. Въ тежкитЬ вр-Ьмена, които е npi- 
каралъ българинътъ, гжстата гора съ своята шума е давала
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най-сгодно и иай-бевопасно м^сто за скриванье, па дору и в& 
дългогодишно ходенье и върлуванье на оиЬзи пб-буйаи и пб- 
невависими натури, които не сж могли да тършжтъ робството, 
въставали еж срйхцу своит^ огнетители, отмъстявали имъ сж 
в сй\ намирали поради това прибЪжище въ гората.

Годишното врЬме, когато сж излизали хайдутит^ въ го
рата, разум^ва се, не е могло да бжде друго, о с е г & н ъ  прол^ть. 
Съ какво нетърпение е чакалъ хайдутинътъ това врЬме вижда 
се отъ следния откжелякъ:

Вино пиетъ Яне Плетикоса,
Вино пиетъ, хемъ Бога ки молитъ:
— Алъ кв дойдетъ дена Гюргевдена,
Шума да листитъ, гора да оличивтъ,
Да отберемъ триесетъ юнаци!

(Шапк. кн. Ш , стр. 114, № 357).

ГЦомъ се разлисти гората, и покукува кукувицата, та из
вести наставаньето на прол-Ьтьта, хайдутинътъ вече отъ никого 
ве може да се В7»сире да не излезе по гората. Тъй Стоянъ 
войвода, споредъ една п^сня, записана въ Старо-Загорско отъ 
г. В. Констандиновъ, дума на майка си:

Въ гора се листо развива,
Мене се сърдце налива:
Ще идж, м&жо, ще идж,
Въвъ гора, мамо, зелена,
Млада войвода да бхда,
Отборъ юнаци да водж,

Майка му го съв-ктва да не ходи, ала той не може да се сдържи, 
особно като чува и кукувицата:

Кукувицата кувува,
На Ирннъ-Пиринъ планина,
Въ гора се листо развива...........

Благов^щение или Благовецъ е денятъ, когато обикно- 
венно сж излазяли хайдутитгЬ. Въ този день кукувицата тъй 
сжщо кувува и ги вика въ гората, като по никога ги ивмамва съ 
раяното си прокукувание. Въ една п^сня отъ Ахжръ-Челебийско, 
записана отъ г. Ст. Шишковъ, ни се представя единъ такъвъ 
случай:

Кукувичко, ле, пиле прол&тешно,
Оти ми, пиле, рано прокукува,
Рано пиле, рано по Благовецъ,
Та измами Хайрединъ войвода,
Та ваведи до триста юнака,
Отведе ги въвъ Стара Планина,
Въвъ Планина, въвъ гора зелена. . . .
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Духнжли тамъ зимни ветрове и летнжли снЪгове, та иямрьйилй 
юнаците.

Първите грижи на властите сж били да разбержтъ, кжд*Ь 
ходкьтъ и д е  се криштъ хайдутите аа да вземжтъ мерки 8а 
техното прЪследвание съ потера. Това обикновенно не е ста
вало тъй лесно, понеже народьтъ не е билъ расположенъ да 
ги предава. За това прЬследваньето се е продължавало и то
гава, когато хайдутинътъ се е повръщалъ къмъ своите пб- 
прЬдишни мирни .заиятния. Тъй напр. Тончо се оставилъ отъ 
хайдутлукгь — пее се въ една песня, записана въ Чирпанско 
отъ г. Ст. Поповъ — и си станжлъ пакъ орачь. Царската тежка 
потера обаче продължава да го преследва въ гората и да му 
търси дирите. Случайно отива при самаго Тонча и като го не 
познава, задава му това питание;

Като си тука ти орегаъ,
Не внаешъ ли Тончо войвода 
Иаъ коя гора той ходи,
Кои сж негови пжтекн? . .

Къмъ гората, която приема въ своите обятия хайдутитЬ, 
се отправя този, който търси некого отъ техъ. Тъй въ една 
песня, записана въ Бунаръ-Хисарсво отъ г. Драгулевъ, Тона 
пита гората:

Горо, тъкна горо,
Тъмна та висока,
И на ширь широка,
Горо, ще те питамъ,
Горо, не видЬ ли 
Андрей хайдутинъ? . . .

Понекога случва се, че пжтникътъ, като ходи по работата 
си нивъ гората, налетя на хайдутите, както се вижда отъ след
ния откжслякъ. Некоя си мома брала сминъ,

Берешкомъ е въ гора ааиръкнжла,
Намерила петстотинъ хайдуци . . .

(Doz. стр. 66, JV* 38).
Равумева се, че кога 1гЬкой нарочно търси хайдутите, за 

да се придружи къмъ техъ, трЪба да отиде въ гората — тамъ 
е техното свръталище. Тъй напр. Янка върви превъ гората,

Съ ружена свирка свираше 
И на гората думаше:
—  Горо ле, горо зелена,
Имашъ ли, горо хайдути?
И азъ хайдутка ще идж,
На хайдутит* войвода,
И зелекъ байрякъ ще nocai. . .

(Бончовъ, стр. 62, № 42)
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Хайдутпнътъ, който се е п ри брал ъ на миренъ животъ отъ 
еданъ само погледъ, хвърленъ к ъи ъ  гората, може да се издаде, 
че е жив*Ьлъ нЬкога свободенъ животъ въ нень.. НЬкоя си мома 
Пенка ходила съ хайдути — нещо, което не е било голяма 
рЬдкость въ вр4ше на робството, както св^дочжтъ много прасни 
още предания. Тя се прибрала обаче и дошло врЪме да се 
омжжва. Мащеха й, като ш  съветва да пази добре сичкитгЬ 
церемонии, които се изискватъ отъ една честна и скромна мома, 
между другото казва &:

ОчигЬ да си не (ив)дигнешъ,
Гората да си ногледнешъ,
Че ще сватове познаштъ,
Че си съ хайдути ходила. . .

(Doz. стр. 28, № 18)

Нашата народна поезия изобщо представя хайдутите въ 
най-тесна и нежна свързка съ гората, която имъ прави благо
деяние, като ги крие отъ преследванието на техните непри
ятели и имъ дава милъ и драгъ подслонъ подъ сенките на 
дърветата, при студените си извори. Летно време к&щата на 
хайдутина или на харамията, както се казва въ западна Бъл
гария, е гората:

Араиия кукя си н1ш&:
Кука иу е гъстата гора.

(Сб. на Мин. кн. IV, стр. 76, J6 1).

Гората тжжи и плаче, когато е разделена отъ хайдутите, 
а напротивъ се развеселява отъ техното присжтствие. Ето какъ 
ни въспева това народната песвя:

Заплакала е гората,
Гората и планината 
Заради Индже войвода:
—  ДЬ да е Индже, да дойде,
Да развесели гората! . . .

Чулъ Инджето жалбите на гората и поржчалъ на своя баи
ра ктарь Коля да развие байрака и да поведе юнаците

Къиъ високъ баиръ Бакаджикъ,
Къиъ тая гора велена,
Да раввеселимъ гората,
Гората и планината.

(Карав. Съч. I, стр. 154, № 9).

Въ гората лежи боиенъ хайдутинътъ; тамъ намира той 
и постелка, и подложка, и покривка. Стоянъ добъръ ювакъ 
се равболелъ:

D ig it iz e d  b y



a. t .  м а т ,

Постелка му велена морава,
Подложка жу самороденъ камъкъ,
Покривка му на гора листьето . . .

(Бончовъ, стр. 35, № 20).

Тази ЕгЬяша вр'ьвка на хайдутина съ гората се искавва 
още въ предсмъртното негово желание, да се не остави мъртвото 
му гЪло въ града, дЬто би го хванали, но да се ванесе въ 
любимата му гора. Тъй напр. Раданъ войвода билъ повиканъ 
въ Видинъ отъ пашата, който му се заклелъ въ Мухамеда, че 
не само не ще му стори никакво ало, но напротивъ ще го въз
награди. Ако и да го предпазва сеетринътъ му синъ, Раданъ 
се рЬпшлъ да отиде и вавва на дружината си:

Азъ щж, дружина, да идж:
Ако ие въ Видинъ ватриштъ,
НощЬ ни леша веиете,
Че го въ гората аанесте,
Гор’Ь мк горЬ въ стЬнигЬ. . .

(Doz. стр. 36, JV: 23).

Ако вашумената гора е добъръ подслонъ ва хайдутигЬ 
прЪвъ лотото, на есень, кога слана попари листата, тя не е въ 
състояние вече да ги крие и да имъ показва онова гостопри
емство, както пргЬзъ лотото. Тогава настава врЬме да търажтъ 
най-доброто сргЬдство, кавъ да се прибератъ на вимовищата 
си. Такова е обстоятелството, което се въшгква отъ пусната:

Паднала е слана голяма (дебела),
Ивгори гори и поли,
И на полето тревата 
И на гората листьето:
Попада листье отъ гори.
Момци подъ байрякъ свдЪха,
Зелена гора сЬчахж,
Силни огневе кладох*,
Печено ягне ядйхж,
Ройно си вино пияха. . .

Тогава Стайко войвода обръща вниманието на дружината върху 
сл^днето:

Какъ щемъ, кардашъ, да си идемъ,
Като ще минекъ, пошшемъ 
Пр%зъ Габрово село голямо . . .

Обикновенно въ таквизи случаи хайдутигЬ сж употр^блявали 
сл&днята хитрость: ивбиратъ нЪкого,

Кой има лице моминско,
Кой има сърце юнашко,
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па го предрешжтъ на невеста и вдигнжтъ годена свадба, та 
по този начинъ сполучватъ да нвбЬгнхть опасностьта (Блъсковъ, 
Зюмбюлъ цв’Ьте стр. 80— 1.

Колко любезно се разделя юнакътъ съ гората! Той иска 
отъ неш прощка за щетите, които й е сторилъ. Напр. въ про- 
щаваньето си съ Рила планина, юнакътъ кавва:

—  Хал&лъ ни струвай, горо ле,
ДЪто ти вода пияхме,
ДЬто ти трева тъпкахме! . . .

Гората му отговаря, че му прощава тави щета:

— Водата тече пакъ вода,
Тревата расте павъ трева.

(Doz. стр. 93, № 64).

Въ друга подобна п-Ьсня за раздЪла на юнака съ гората 
ето какво се n ie :

Стоянъ изъ гора излиза 
И съсъ гора се прощава:
—  Прости ме, горо зелена,
И ти водице студена!

После той изброява греховете, които сторилъ: майки рас- 
плакалъ, булки раздомнлъ, моми разгодилъ, д^ца оставилъ 
сираци. Въ такъвъ случай гората, намира, че тя и да прости 
Стояну, Богъ пакъ ще го ежди sa елините, които направилъ:

Гора никому не дума,
Ала Стояну продума:
— Простъ да си отъ менъ, Стояне,
Ала отъ Бога да не си! . . .

(Каравеловъ Памятники, Москва 1861, стр. 260— 1; Dozon 
стр. 378, № 24 и други).

Култътъ на дървото и на гората. ДуховегЬ, които 
боравк&гъ въ гЬхъ.

Въ своята детинска наивность първобитниятъ човекъ, 
както се каза пб-горЬ, е считалъ дърветата като одушенени 
ежщества, които естествен но съ своите могжщественни Форми 
еж възбуждали у него удивление и почитание: въ шумоле- 
ньето ва листата имъ той слушалъ божия гласъ, въ техната 
сгЬнка намиралъ прибежище и подслонъ. 8а това отъ край време 
дърветата сж служили като първи жертвенници, дето сж се при
насяли жертви на духовните сжщества, а пъкъ горите съ своята 
таинственна тишина и полумракъ, като да сж били определена
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отъ самата природа ва религиозно поклонение, 8а първи храмове 
и светилища на чохгЬка. Въ жертвопринасяньето подъ дърветата 
и въ горите чов'Ькъ е отдавалъ почетъ на духовет^, съ които 
народната Фантазия е васелила както отд-Ьлното дърво, тъй и 
цЬлата гора.

Този култъ на дърветата и на горит-Ъ е сжществувалъ 
у сичкит"Ъ народи и до сега още цъвти у дивите. Жителите 
на Приятелските острови, наприм-Ьръ, съ жертви, които прина- 
сятъ подъ дърветата, гледатъ да еи спечелн&тъ наклонностьта 
на дървесните духове. Американските индияни, кога отиватъ 
на ловъ къмъ западните страни, обесватъ по вейките на дър
ветата различни жъртви, ва да иматъ сполука къ лова си. Въ 
южна Америка, както сведочи Дарвинъ, индияяите още отъ 
далеко съ високъ гласъ поздравятъ свещенното дърво, на което 
имало обесени много дарове, като цигари, месо, хлебъ, дрехи 
и др. У африканските негри сЬки, който отсече некое дърво, 
се намира въ опастность да бжде преследванъ отъ злите ду
хове; кога удари първия секъ на дървото и духътъ испжденъ 
излезе И8ъ него, негърътъ раалива палмово масло, което ужъ 
духътъ после облизвалъ. Сенегамбийскиятъ негъръ принася 
жертви на дългокосите горски духове, 8а да го пазьжтъ отъ 
болести. Минтирите въ Малайския полуостровъ и даяките въ 
Борнео вакачатъ парцали по дърветата, които се намиратъ на 
кръстопътищата, ва да се прЬдпазн&тъ тъй сжщо отъ болести. 
На островъ Тонга туземците турк&тъ въ дънерите на дърве
тата жертви, като предполагатъ, че въ техъ  живештъ духове. 
Въ южна Азия, въ чисто будийските области, тъй сжщо се 
покланятъ на дърветата. Въ Бирманъ талените преди да от- 
секжтъ некое дърво, обръщатъ се съ молитва къмъ духа, който 
живее ужъ въ него. БуддиститЪ и т е  привнаватъ че има 
ца света „дивове“ или дръвесни духове. Твърде живописна 
картина прЪдставя свещенната гора въ Сибиръ. Богато укра
сените богове въ дебели кожуси сж исправени подъ големигЬ 
дървета, които сж обгърнжти въ сукно или друго нещо, много
бройни кожи отъ разни животни сж распрострени по клонигЬ 
на дърветата, както и различни котли, лъжици и други домашни 
сждиии, — сичко принесено въ жертва на тези богове.1)

З а почитанието на дърветата и горите отъ образованигЬ 
народи имаме многобройни сведения. Евреите, напр., сж вахва- 
нжли да извършватъ религиозните си обреди и молитви въ 
горите и подъ дърветата. Въ Библията четемъ: И насади 
Авраамъ джбрава въ Вирсавее и привва тамъ името на Еова

<) Твйлоръ, Первоб. вультура т. II, стр. 272 и сл4д.; 0 г  I ,  ¥1асН, ОДгосюрй, Рг*!мц 
1881, д. I, стр. 89—90 и др.
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Бога ВЪчнаго. (Битие, гл. 21 ст. БВ). 8 а  извършвани© идолопо- 
влонничесЕи служби все тамъ се говори: Ж ертвуватъ по вър- 
ховетЬ на горитЪ и вад ш тъ  по хълмитЬ, подъ дж бьетЬ и 
тополитЬ и теревинтитЬ, защото синката имъ е добра (Осия, 
гл. 4, ст. 13).

Старите гърци еж си представлявали, че токор^чи сЬко 
дърво крие въ себе си по н^кое божество и при това приписвали 
божественно происхождение на дърветата. Горите сж били 
пълни съ раа лични горски божества: кентаври, панъ, сатири, 
силени, дриади и хамадриади. ЕентавришЬ сж сродни въ н^кои 
отношения съ сатирите; тЬ у Омира и Исиода се взиматъ като 
планински и горски духове. Хераклесъ се билъ съ тЬхъ. Единъ 
отъ най -прочутите кентаври е Хиронъ, който се променилъ 
въ конь; той жив-Ьялъ въ една пещера на планина Пелионъ 
въ Тессалия. Панъ е аркадийски богъ на пастирит-Ь; той ходЬлъ 
да гони зверовете нивъ горите и на връщанье отъ ловъ сви- 
рЪлъ приятни мелодии на Флаута. Тукъ около него се съби
рали нимфитЪ и придружавали съ игри неговата свирня. Панъ 
се родилъ гровенъ, съ коея брада, съ кови крака и опашка, 
коематъ, рогатъ и кривоносъ. Обичалъ най-много да се расхожда 
по пустите гори, дЬто съ грозния си гласъ плашалъ пжтни- 
ците (отъ тамъ паника, панически cmpaxs), Отъ това се разбира, 
че и той се е приималъ като горски духъ. Camupumi сж арги- 
вийски горски духове; тЪ обичали да пиштъ вино, да се вър- 
тьктъ и да се катерштъ по дърветата, свирали на Ф лаута или 
удряли тъпани (кимвали), гонели нимфите и игра яли хоро съ 
гЪхъ. T i  били силни, неодЬлани, съ четиняста коса, съ остри 
уши и съ конска опашка. СиленитЪ сж Фригийски горски ду
хове, полусериовни, полушеговити. ДриадитЬ и ХамадриадитЪ 
сж нимфи или митически дЬвойки, дъщери на Зевса, които сж 
жив^яли весело въ горитЬ (SpudtSeg и 'ajiaSpudSsc); T i  сж се зо
вели тъй 8а различие отъ водните нимфи ~  найади (vawÄSŝ ), мор
ските ~  нереиди (vtjpefSsg) и планинските ореади (äpe<£8sg). 
Първите сж по предимство дръвесни духове, чийто животъ 
е свързанъ съ живота на дървото, понеже T i сж живеяли и 
умирили (особно ХамадриадитЬ) заедно съ дърветата, въ които 
сж били заселени. Животътъ на горските и планински нимфи 
е билъ бевгриженъ. 8а  тЬхъ най-много се е приказвало, че сж 
преминували врЬмето си въ игри, ловъ и любовни сношения 
съ боговете и хората. T i  сж се представяли като хубави д е
войки, тънки високи, украсени съ венци и цветя,*)

■) Подробно к№л£дваиие върху гЪзн митически с&щества е паправялъ Manhardt, въ 
своето съчинение: Antike Wald- und Foldkulte au* nordeurop&iecher Überlieferung erläutert, 
Berlin 1877, стр. 32— 143.
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У римляните стариятъ Катонъ въ своята книга De Rudka 
е пр^поржчв&лъ на оневи, които притежавали гори и щтЬли 
да ги «уЬкжтъ, да искатъ пб-напр-Ьдъ прощка отъ непозаатигЬ 
богове, които сж могли да се скршжтъ тамъ. Ала въ Римъ 
съвсЬмъ е било вапрктено, подъ к а к в а т о  и да било причина, 
да ce c'bsi&Tb свещеннигЪ дървета. Въ случай че тНЬзи дървета 
еж изсъхвали отъ старость или сж били удряни отъ гръмоте
вица, можало да се позволи отсичаньето или искоренявавьето 
имъ, ала винжги това неизбежно светотатство влгЬчало подирЪ 
си тържественно очищение отъ греха. Въ една картина отъ 
града Помаем се представя единъ иалъкъ храмъ (капище), 
ваобиколенъ еъ дървета.1) Горски богове у римляните сж били 
Ф а у н ъ  и силванъ. Фаунъ (faunus) е билъ единъ отъ най-старите 
италианска богове; той се е почиталъ като горски и пастирски 
богъ, павитель на стадата и пр. ЗемледЪлците му принасяли 
жертва вино, мд Ько и особно козли. Като богъ, който пророкува 
бжджщето, се е почиталъ Фаунъ въ няколко светини, особно 
въ горите. Подобно на Пана явява се и Фаунъ като горски 
богъ, приличенъ на гръцките Сатири. Силванъ (süvanus)  е билъ 
богъ на гората, и въ сжщето вр'Ьме на нивите и стадата. Подъ 
негова защита се намирали горите, дърветата и пашите ; той 
пазЪлъ тъй сжщо и стадата отъ вълците. За Силвана се при
казвало, че по никога, особно нощно време, издавалъ страшенъ 
викъ и плашалъ хората. Въ жертва м у  принасяли оървитЬ 
плодове, гроздье, класове и млеко. Въ пб-посл-ЬднитЬ времена 
Силванъ се отъждествявалъ съ Пана.2)

ДруидитЪ (келтскитЬ жреци) си имали храмовете и ис- 
пълнявали своите религиозни мистерии тъй сжщо въ горитЬ.3)

Въ срЬдеит-Ь векове, когато още старовр^Ьмскиятъ култъ 
на дърветата и на горитЬ е цъвтЬлъ, сввгцетшпЪ дървета (arbores 
sacrivi), сж вдъхвали ужасъ на християнските църковни слу
жители. Единъ пропоггЬдникъ напр., авторъ на Орш Paschale, 
сноменуванъ отъ Дю Канжа, се отвращава отъ т-Ьви £иXok&xpaçzz 
дървопоклонници. СвещевнитНЬ дървета и гори, наричани дя
волски, сж били яростно преследвани отъ църквата, заповядано 
е било да се сЬкжтъ и идолоиоклонскитЬ служби подъ дърветата 
и въ горитЬ се ограничавали. Тъй свети Адалберт*ь, казватъ, 
заплатилъ съ своя животъ, за това че вл^зълъ въ свещенната 
идолопоклонска гора на пруситЬ. Обаче съ време християнската 
църква, като е видела, че този култъ има дълбоки корени въ 
народните поверия, отстжпила е, като е гледала да го оползо
твори ва своя сметка. Тогава старите дървета и гори до нейдЬ

’) De Gubertiatm, op. cit. t. I, стр, 280.
*) Сравни Manhardt, Wald- und Feldkulto стр. 113— 125.
•) IM Gubeni. op. cit. t. I, стр. 72.
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станжли пакъ свещен ни въ християнския смисълъ на думата. 
На всждЪ въ Франция, въ северна Италия и южна Германия 
се ср-Ьщатъ икони на св. Богородица и кръстове, положени въ 
дънеритЬ или окачени по клони щата на некои свещенни дър
вета. Въ Италия прочутиятъ мънастирь Монте-Кассино е за- 
игЬстилъ езическия храмъ на Аполлона, който се е издигалъ въ 
ср̂ Ьдъ една гжста гора.1)

За голямото почитание, което идолопоклонските словен и сж 
отдавали на дърветата и на горитЬ ни сж. останжли некои исто
рически известия. ОсвЬнъ това остатъци отъ това почитание и 
до сега еж упазени въ разни поверия, обичаи и обреди. Хелмхолдъ 
говори, че балтийските словгЬни еж почитали горигЪ и храста
лаците като светилища. Въ Чесво още въ X I стол. духовните 
власти сж изисквали отъ народа да не принася жертви на 
дърветата (ad arbores sacrificia nullo modo fiant) и да не търсштъ 
отъ техъ помощь (non ad arbores aut ad fontes auxilium querere). 
По думите на Козма Пражски невежественниятъ народъ отъ 
неговото време пазелъ религиозно уважение къмъ дърветата 
и принасялъ жертви на планински и горски нимфи (oreades, 
dryades, hamadryades) и поради това князь Бретиелавъ (1093) 
рЪшилъ да ивсече и да изгори сички джбрави, почитани за 
свещенни.

У русите има упазени некои пословици, които сочжтъ 
къмъ старовремското почитание на дърветата: „въ лесу ро- 
дились, пнямъ (на пъневетЬ) молились“, или: „жили въ лесу, 
молились пенью (на пъня)“, „въ л е се  жить — пенькамъ мо- 
литься.“ Черковниятъ руски уставъ отъ св. Владимира споме
нува за суеверни хора, които продължавали да се молн&тъ 
„въ рощеньи“ (въ храсталака). Въ житието на княза Конетантина 
Муромеки се казва: „дуплинамъ древяньшъ ветви убрусцемъ 
обвЪшивающе и симъ поклоняющеся.“ Кирилъ Туровски се радвалъ 
че съ приемание християнството не ще се 80вжтъ дърветата 
богове, ако и да останжли надеждите му предивременни, 
аащото и следъ това двоеверниятъ народъ дълго време пазелъ 
благоговейно уважение къмъ старите дървета, приказвалъ за 
духовете, които живкяли въ честите гори, извършвалъ подъ 
техната сенка своите „игрища“, жертвенни и други обреди, 
Правдниците, които сж свързани съ посрещание пролетьта 
и до сега се иввършватъ въ горите и джбравите.2)

У сърбите и до днесь се почитатъ като неприкосновенни 
некои големи, сенчасти дървета (джбове, букове и др.); 'гЬмъ се

*) Ib id . стр. 273—4, 72. Разни св^дйния върху християнияувания култъ на дърве
тата се привеждатъ въ съчинението на д-ръ M ankardt — Banmcultue "der Germ., стр. 72— 154.

*) А ванасъет , op. cit. I I  стр. 821—326 ; Sobotha, op. cit. стр. 6, 7; M âchai, Nâkres 81q- 
v&nekého Bâjeelovi, Praha, 1891, стр. 124.
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приписва гскгЬна сила, тъй че ако би н^кой да отсече такова 
дърво, той или ще умре скоро, или ще се накаже сь нгЬкоя болесть, 
отъ която не може да се излекува. Който се бои, да не би да отсече 
н^кое свещенно дърво, трЪба върху пъня му да откъсне гла
вата на жива кокошка сь  сжщата брадва, съ която е свалилъ 
дървото,1) Този обредъ, който посочва кгьмъ старовремската 
умилостивителна жертва, отърва човека отъ н^коя пакость, 
която би го сполетяла.

Култътъ на дърветата личи и въ некои малко-много за
пазени свадбарски обичаи. Споредъ свидетелството на Пре- 
ториуса отъ XV II в^кь въ Литва е имало обичай, кога отивали 
въ дома на младоженеца, пргЬдъ сЬка градина за веленчукъ, 
на сЬки слогъ (межда, граница), най-после прЬдъ двора на 
зетя, да хвърлятъ тукъ кърпа, тамъ поясъ, които се събирали 
за дЬверя и зълвата. Въ зетевата кжща п ъ е ъ  невестата даря
вала отъ своя ковчегъ между другите и сЪко плодовито дърво 
въ градината. Подобенъ обичай се среща въ некои лотишски 
песни, въ които се въспева женидбата на слънчовата дъщеря. 
Въ една отъ техъ  се кавва, че слънцето сам6 вози ковчега 
съ даровете и прикята и дарява върховете на дърветата: на 
джба — ржкавици, на липата — женско труфило отъ вълнена 
материя, на малката ракита —- златни подвързки и пр. Въ друга 
се казва, че сватовете водили сиротата, като украсявали сички 
гори: на бора — женско труфило, на елата и други дървета 
— вълнена кърпа.

Обичаятъ да се подвързватъ съ свадбарски дарове (през- 
ржчници, пояси и др.) неодушевени предмети, особно дърветата, 
трЬба да е сжществувалъ и въ Русия, понеже е оставилъ кос- 
венни следи въ песните. Въ една такава песня напр. се рав- 
сказва, че некоя си мома ГЦхоня била докачена отъ укорите 
на майка си, която й се карала, като й казвала, или да се удави, 
или да се дене нейде. Тогава Ц1хоня отишла при водата, 
оставила роклата си на песъка,

ПавЪтала Гстужю на кустку, Окачила подвързиите на храстшгЬ,
Панизала перстенш на дубцм Нанизала пръстенитЬ на джбовегЬ,

и се удавала . . . .2)
Словените и до сега още верватъ въ сжщеетвуваньето 

на некои горски духове. Такива еж. напр. у  русите л%шгй, 
лЪшакг, лЪсовикг, лЪснгисг, люунъ, полщ нъ (все отъ лесъ —  гора). 
Т е  обичатъ да се променн&тъ въ дървета и често се пp i дста
ва тъ като духове, които жи«ештъ въ дънерите на некои дър-

‘) Ицк Cm. K apapu fi, Спр. [речник, стр. 684.
s) А. Питебня, Объдсн. малор. и ир. I, Варшава, 1883, стр. 65—7 3 ; Безсоновг, Б4ло- 

рус. n tc., стр. 88—9, 158, Лг 24.
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вета. Могжтъ дору да се пр^връщатъ въ горски животини. Н^кои 
отъ тЬзи духове живЬкьтъ осамотени въ горекигЬ пещери и 
пущинаци, други обичатъ обществото и си градньтъ въ гората 
пространни жилища, дЪто въртжтъ домакинство съ жени (лисунки) 
и дЬца. Кога се женЪлъ н^кой ЛЯнпй, вдигало се ужъ страшеиъ 
шумъ въ гората; силенъ в^търъ л ю л Ь я л ъ  дърветата, раз нася лъ 
купчинитЬ насечени дърва и вдигалъ сухит-Ь листа на високо. 
ЛЪший е неограниченъ господарь на своята гора и sa това се 
зове горски царь (л-Ьсной царь). Колчимъ Л-Ьший крачи низъ 
гората, за да надзирава своя имотъ, вдига се гол'Ьмъ шумъ и 
дърветата на около се люл-Ьк&тъ. Въ пб-голЬмит-Ь гори жив^штъ 
два или три ЛЯши, които често не моггьтъ да се споразумЬжтъ 
ва границитЯ на горския си имотъ и повдигатъ ужасни боеве. 
Биштъ се съ стогодишни дървета, които искореняватъ, Л^ший 
сноредъ н^кои и други още свойства, които му се отдаватъ, 
прилича най-много ва етаро-гръцкия Панъ.1)

Като горски женски духовЬ у русигЪ се явяватъ и русал- 
Kurni, 2) които живгкш.тъ въ водитЯ, горитЬ, полетата и нивиттЬ. Въ 
горитЬ т*Ь иматъ жилищата си на високит-Ь дървета, като напр. 
на джба, на липата и др. Като седкьтъ на в^ткитЬ, т-Ь равмо- 
таватъ нижки, взети отъ он^зи селянки, които си лъгали да 
сп!&тъ безъ да се помолштъ. На день на св. Троица т'Ь седкьтъ 
на дърветата и искатъ отъ женигЬ и дЬвойкит-Ь да имъ даря- 
ватъ наметала, ризи и др. Поради това женитЬ закачатъ на 
дърветата за жертва на русалкитЯ платна или кжсчета отъ 
дрЬхи, за да имъ не правньтъ пакости и да ги отърватъ отъ 
болести.

Въ Ческо, Моравско, въ Галиция и между еловницитЪ за 
горски сжщества минуватъ дивитЪ людье. МитигЬ sa т-Ьхъ напр. 
у чехитНЬ е знаялъ още Коменски, който като обяснява думи-гЬ 
fauni et satyri, заб^л-Ьжва: „горски богове и диви мжже сж изми
слени нЬща.“ Въ народнитЬ чески предания се приказва 
особно за диви жени. ТЬ жив^жтъ въ гори и планини, дЪто 
иматъ подземни дупки, твърдЪ расклоиени и пространни съ 
цЬли домакинства. ДивигЬ жени познаватъ сичкитЯ тайни 
природни сили и пригатвятъ отъ билкитЯ и коренигЬ равни 
мехлеми и лакове, съ които се мажжгь за да ставатъ легки и 
невидими. Много обичатъ свирнитЯ и игритЬ и саии прекрасно 
играк&тъ хоро; бурит'к ужъ ставали отъ т'ЬхнитЬ диви xopâ.

*) Аеанас., op. cit. IГ, стр. 332—343; Sobut. op. cit. стр. 23—2 4 ; Mâchai, op. cit. 
стр. 124— 126. ' *

*) За думата русалка не може да п а  съмгЬнже, че е ставала, подъ влиянието ва 
»ат и н сЕ о -гр ъ ц к я гЬ  roeaha (^ о о о сШ а); ала съществата, които се означаватъ съ тази дума, 
отдавна ся, били познати ва русигб, понеже Прокопий дама явяо свидетелство за почитанието 
на внмфж y ciOBimiTi (А, Н. Веселовстй, Разискашя въ об. рус. дух. ст. X I— XV II внп, 
влтнй, CÜÔ. 1889, стр. 261— 286. Mâchai op. cit. стр. 123).
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Привличвтъ на хоро момчета и момичета и щедро ги надаряватъ. 
Ако ср^щняктъ никого самъ въ гората, взематъ да го вавъртатъ, 
докльдъ го нанравн&тъ да си ивгуби пжтя и много пжти го 
раскъсватъ на части. На дивите жени приличатъ горскитЪ жени 
или девойки. Т е  се равличаватъ отъ първите по това, че се 
явяватъ като хубави девойки, обл Ьчени въ бели дрехи съ 
златни или велени коси и съ венецъ отъ горски цветя на 
глава. За диви жени се приказва още у поляците и словниците. 
У тЬзи последните има предания и ва диви д%войки, които 
ж и веял и въ горите. Дивите мжже еж еднакви съ индийските 
гандарви и старогръцките кентаври; съ горските жени не 
живештъ приятелски, но ги преследватъ и ги принуждаватъ 
да се жевкктъ за техъ, както правкьтъ гандарвите съ аспа- 
расите и кентаврите съ нимфите.1)

У българите тъй сялцо има упавени подобни немаловажни 
остатъци отъ култа на дърветата и горите. Тъй напр. въ Ахъръ- 
Челебийско по свадбите въ четвъртъкъ, преди да калесатъ 
кума, деверятъ и момкова майка отиватъ първо въ църква, дето 
калесватъ светците, а после канн&тъ и три плодовити дървета 
тъй: деверятъ до три пжти налива по малко вино въ коре
ните имъ, остава и по едно цвете, а момкова мвйка казва: „да 
дойдешъ, овогако, на свадба у моя синъ“ (Щишковъ, Родопски 
старини, кн. II, ст. 15). Тукъ принадлежи и распространениятъ 
на вса&де у насъ обичай да хвърлятъ по свадбите невестиното 
було върху некое плодовито дърво, както и кланьето курбанъ, 
тегленьето и люлеяньето на Гергевъдень да става подъ некое 
велено дърво.

Въ нашите песни намираме както и въ руските, кос- 
венни следи отъ старовремския обичай да се даряватъ дървета 
въ гората. Невестата, която се решава на тави постъпка, 
и въ българските песни прави това вследствие на докаче- 
ние. Тъй въ една песвя, записана отъ г. Ст. П оповъвъ Тете- 
венъ, се равсказва следнето. Родителите на Янка Софиянка не 
се съгласяватъ да кк даджтъ на Баля, съ когото тя се любя. 
Поради това тя се съгласява да му пристане и за тави цЬдь 
иска отъ него деветь коня, 8а да натовари на техъ, тайно отъ 
родителите си, осемь товари иманье п девети — дарове. Като 
сторила това, т е  тръгнали и стигнжли въ гората (следъ като 
минжли, разум'Ьва се, полето), дето Янка полегнжла да заспа. 
Тогава неверниятъ любовнпкъ подкаралъ осемьте коня съ

>) M iichai op. cit. стр. 116— 119, 126— 182. SobotK a, ор, cit. стр. 22,
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нмааье, а деветия съ даровете оста ви лъ. Янка като се събу
дила, видела, какгь се подигралъ съ неш Балю, и

Тя й се жалба нажали,
Стовари коня съ прЬмйна,
Сичка си гора дарила,
Съсъ тази л^па пр^ьгЬна,

не стигнжло само ва червената калина, на която тя се обесила.
Въ друга подобна ц-Ьсня, записана въ Ловчанско, се кавва, 

че нещата, съ които се дарява гората еж „дари и месали“. 
Селски кметове отрЪвали голяма давнина на Стояна и му се 
присмели, че невестата му е немита и ненлетена. Стоянъ рав- 
сърденъ кааалъ й, че той ще отиде на дърва и докато се върне, 
да ш не свари у дома си. Петкана го испроводила, заржчала 
на съеЬдитЬ си да й послугаватъ дЪтето, па извадила „дари

На дърва реката пжтека, 
Подъ червената калина; 
Извади дари месали, 
Сета е гора дарила, 
Току остала калина. . . .

Такова ввачение ще да има и хвърляньето въ гората неве
стина пръстень, което се въснЬва обикновенно пакъ въ свад- 
барскитЬ песни. Тъй напр. въ Щипъ (Македония), кога сеньтъ 
брат в ото га да замееньтъ кваса, пенктъ:

Дайте сито и решето,
Да изсЬеме юнаково брашно,
Да найдеме моминио пръстень,
Да го явърлимъ у гора велена,
Нека е гора берекетлия,
Нека е рада и веселба наша. . . .

(Книжици ва прочитъ, Солунъ, 1889, кн. III, стр. 57).

Бдинъ бележить и ваяеенъ остатъкъ отъ дървесния култъ, 
съ който църквата е направила компромисъ, е свърванъ съ
обреда да се миросватъ некои стари дървета, ва предпая-
вавие известна местность отъ халите, т. е. зли духове, които 
докарватъ градушки, порои и други повреди на сеидбите. 
Любопитни подробности върху тови обредъ читателятъ ще 
намери въ описанието обредите, свързани отделно съ по
читанието на джба. Тука ще приведемъ съдържанието на една 
интересна песня, записана отъ г. Чаркчиевъ въ с. Горне Церо- 
вене, Искрецска околия, въ която се ряскавва, какъ се извършва 
изобщо този обредъ и какво е следствието отъ него. Въ 
няколко села отъ много години се вдигн;клъ берекетътъ. Съ-

Сборал«*. Н»ученъ Отд-Ьд-ь xu. VJJ,
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брали се кметовете, поповете, дяконите и пр. и тръгнжли по 
селата еа вакли ягъица, вино и други потреби, които сж ее 
изисквали за жертвата. Като било сичко готово, отишли на 
Боровата могила, и тамъ

При това дърво високо,
Искарало върше до небо,
Клонило клонье до земя,
Дървото да си омирошаьтъ,
И Богу да се прииоджтъ,
Берекето да имъ ги жариже,
Отъ тъкмо деветь години,
И водата да имъ ги отпущи.

Едни носили чебри вино, други вакли агънца клали и готвили 
секакви гоетби, па като донели сичко това,

'Станжли стари попови,
И станали млади дякони,
Срйщуиъ дърво голямо.
Поаове, стари владици 
У вели бЪли патрияле 
И тия бели котленца 
И тия влатни кръстеве,
Узехж попове дърво да миросатъ,
Узехж попове да четхтъ.
СичкигЬ каии свалих <ь,
СичкигЬ глави повялйжж.
Ете се зададе теменъ облакъ,
Ете у облакъ по малко посветкува,
И като мъгла иарнина,
Сичкото поле задимило,
Ете допадна зла хала,
Зла хала, в ла самендра'),
СрЪщумъ хората стаажла,

Сички се уплашили отъ ужасното й лице: едната & устна 
до небото, другата до земята, отъ уста й пламъкъ искача. Тя 
поискала да дойде н1жой да се бори съ нега,. Явилъ се н-Ькой 
си Никола, който следъ дълговременна борба сполучилъ да 
надвие на халата,

Та ж отъ земя ударилъ,
Та ня у черна земя накаралъ,
Та така куртулисалъ,
На деветь села берекето. . . .

')  За халит-Ь ще се говори пб-нататъкъ. Самендра нав*рно ще да 6 закалена др» 
отъ саламанЬра) земноводно животно, за което въ старо вр1ше се р&зс&аавадо, че бея» д» 
претърпи нбкоя повр&да може да кивЬс въ огъвь: съ изобидио отиущанье мокрота отъ кожннг! 
ся брадавици можало да взгаси силва жарь отъ огънь.
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Въ свързка съ теши старовремски култъ се намира и 
поетрояваньето на мънаетиритЬ подъ дърветата и горитЪ, което 
се въсггЪва въ н'Ькои наши народни пЯсни. Въ една отъ тЪхъ 
наир. се говори:

Срйдъ поле дърво високо,
Подъ дървото мънастирь,
И въ мънастиря килия,
Килия (съ) света Мария,
Мжжка си й рожба добила,
Христа го Бога кръщала. . .

(Strauaz, Bolg. Nepköl. Gryüjt. т. II, Б.-Пеща, 1892, стр. 17).

Въ друга подобна пЪсня се irfae сл Яд нето:

Гр-Ьй слънце и M’fece'iniiKO,
Гори и планини да огрЪешъ;
Въвъ горнтй, кязватъ, има,
Мънастирь свети Илия,
И въ мънастирь килия,
И въ килията Мария,
Христа е Богъ родила. . . .

(Doz. стр. 10 № 6; Бончовъ, стр. 12, 49 № Л; 6, 30).

★
* *

Баснословни сжщества, които малко-много приличатъ на 
дръвеснитЬ и горски духове, ващото борашжть въ дърветата 
и ropii'rb, у  българитЬ сж: стопанимЬ, амЬеветЪ, ламитЬ, халитЬ, 
dumtmi жени, самовилипгЬ или самодивите и юЪит%.

СтопанитЪ не сж известни на всждЬ въ България. Въ 
Демиръ Хисареко (Македония) се вгЬрва, че с^ко село има по 
едно надприродно сжщество, наречено стопанъ, »гоето пази селото 
отъ болести. При снчко това и той си взима жертвата. Нощ'Ь 
стопанътъ вика съ високъ гласъ и който го чуе, умира. За жи
лище на това сжщество служжтъ н̂ Ькои куфи дървета покрай 
селото. (Сбор. на Мин. i c h .  IV, стр. 1 1 0 ) .

ЗмЪеветЬ сж митически сжщества, които се ср'1нцатъ въ 
преданията не само на сичситЪ европейски народи, но и въ 
Япония, Китай и други азиятски страни. Въ старогръцката ми
тология на нашия щгкй отговаря дон^йдЬ драконътъ (Sptbctov), 
митическо чудовище съ огромна снага, често съ няколко глави, 
съ отровенъ джхъ и пр. Той се споменува още отъ времето на 
Омира.

Зм^еветЯ биватъ нжжски и женски (зм^ици) сжщества. 
Едшгь отъ енитетитЯ на зм^енетЬ е „огненикъ“ или „огненъ“, 
понеже споредъ нлродното иЬрнашге нощно вр-Ьме отъ гЬхъ  
излизали силни искри (Маринов ь, Жива Старина, стр. 33). T i

2 i *
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владеньтъ надъ н^кои кладенци, наречени „змееви“, и тамъ 
поср^щатъ момите, които отиватъ на вода. Напр.

Рада на вода ходила,
На змЪевигЬ кладенци,
Ходила и се върн&ла.
Ср&ща й идаьтъ два загЬя,
Два змтЬя, два огненика. , . .

(Dozon, стр, 12, № 8; Раков. Бъл. Стар. стр. 166)

Отъ тази п^сня, както и отъ други подобни, се вижда, че 
вмееветЬ се мЪсньтъ въ челядния животъ на българина, като 
любньтъ моми, раждатъ съ гЪхъ деца. Мома, въ която се влюбва 
ам^й става чужда ва тоя св^тъ и ва неговите хубости тя е 
жива умряла. Зьгкятъ не й дава нито да се вчесва, нито да се 
мие, нито да се прЪзкгкня и пр. Такава жена тр-Ьба да отбягва 
отъ сЪкого, а особно отъ мжжъ (Map. Жива Стар. I, стр. 33). 
Ето защо нЬкой си момъкъ на тръгванье ва чуждина, за да пред
пази любовницата си отъ вадиряньето на момците ш  съветва:

Стори си дума голяма,
Че ми те люби огнянъ зшШ:
Съ моми на хоро не ходи,
Съ млади невести ва вода. . . .

(Мил. стр. 186, № 128).

Другъ епитетъ, още пб-важенъ, съ който често се зове 
зн^я, е „горянинъ“ или „отъ гора.“ Тови епитетъ самъ по себе 
представя това митическо сжщество като горски духъ. Жили
щата на вмеевете сж горите, дето т е  иматъ каменни кжщи 
или се наместватъ въ пещери, мечи дупки и куфи дървета. Тъй 
напр. споредъ една пЬсня5 ваписана отъ г. Ст. Ватйовъ въ 
Софийско, „силенъ змей нивъ гора“ (т. е. изъ или отъ гора) 
люби Вида Белоградка. Последната ето какъ му говори и 
съ това характериаува най-добре змеевете, каквито се явя- 
ватъ въ народните поверия:

—  Леле зм&ю, леле горянине,
Горянине, зм1зю огнянине,
Я  не см”Ьеиъ, змЪю, да те гледамъ,
А то не ли, змЪю, да те любимъ:
Коня яхашъ, като планината;
Коясухъ носишъ, като теменъ облакъ;
Сабя носишъ, като люта змия;
Кога думашъ, земята се търси;
Кога ходишъ, като вйтъръ хучишъ.

Змеятъ обаче убеждава Вида да отиде съ него, за да ек заведе 
въ своето жилище;
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— Хайде, Видо, хайде, БЪлоградко,
Да те водимъ у гора зелена,
У  горица у каменна каица;
Тамо има той голяма яма,
Тамо еж си на змЬйо дворове . . . .

Въ друга ггЪсня се n ie , че в/Ькои зм^еве мамили Калина 
да отиде въ тЬхната земя, защото била много хл^Ьбородна. Тя 
се излъгала и отишла, ала много се измамила;

Не е отишла Калина на добра земя,
Ами е отишла въ пусти гори високи,
Въ пусти гори, въ пусти тъмни пещери.

(Илиевъ, Сбор. стр. 339, № 278).

ВигЬевете ижатъ извънредно гол-Ьма власть надъ гората: 
тЬ като зашгинуватъ пр^въ неш трошжтъ дърветата, събарятъ 
листата и пр. Тъй напр. Гюргелия се хвали съ хубостьта си.

ДЬ ш. дочу знМ горя ни нъ,
Гората е потрошило,
Листата е съборило,
Тревата е поломило,
Та си слгЬзе низъ пжтжща . . . .

(Ibid. стр. 342, № 230).

Въ една коледна п^сня изричио се казва, че зноевете 
могжтъ да лонштъ горите, За да се представи, какъ силно 
върви И8ъ гората Нейковото стадо, пита се: *

Да ли зи^я гори ломи,
Или ловци лова ловгатъ?

(Домашенъ учитель, С офия, 1889, кн. II, стр. 30).

Въ друга подобна пфсня се каава, че единъ змей излъгалъ 
Ненка Попова, та ш  завелъ въ Стара Планина. Момата го пита 

му еж керемиденитЬ кжщи, съ които к  се хвалилъ, а той 
й отговаря:

Моит-Ь сж к&ищ —  ме чини дупки,
МоитЪ кафенета — ву«и букове.

Щомъ се показалъ змеятъ,

На гората клонитЬ полетЬха,
Б  на гората листата попари . . . .

(Шапваревъ, Сбор. кн. I, стр. 18, Jfs 12).

Понекога гората полега таинственно безъ ветъръ, щомъ 
осети, че змееве иинуватъ презъ нега. Димитра казва на майка 
си, че ек люби змей и ще еб веме:
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До вечера щжгь да дойджтъ 
Зм%еве съ 615ли атове,
ЗмЪици съ златни кочии,
ЗмМчета съ златни люлчици —
Гора безъ в&търъ ще легне . . . .

(Dozon, стр. 14, № 9; Чолак. стр. 261 № 2).

ЗзкгЪевете се 6оебтъ отъ различни билки-равгонки, като 
синята беля тентява, желтата, команига, гръмотрънъ и др., за 
които ще говоримъ па агЬстото имъ въ втория огделъ.

ЛамитЪ (отъ старогръцката дума АЛркх) споредъ в'Ьрвавьето 
на старите римляни аж били чудовища, подобни на нашите 
вампири, съ които еж се плашили д-Ъцата. Представлявали си, че 
тЬ сд\ душите на умрелите, които ноще се скитатъ въ образа 
на стари магееници, та пищть кръвьта на хората, а особно на 
децата и яджтъ месото имъ. Това верваиие е преиин&ло оть 
Егиаетъ въ Гърция^ а отъ тамъ въ Италия. У старите гърци 
Ламия (Adpa) първоначално е била любовница на Зевса и по
ради това жестоко е преследвана отъ завистливата му съпруга 
Ира; последната 8а наказание погубила й децата. Ламия отъ 
отчаяние полудила, па хващала и убивала децата на другите 
майки; като бесно чудовище тя служила ва страшилище на 
секиго. Отъ римляните или направо отъ гърците вкрваньето 
въ ламите е преминжло и у българите.

Тави дума се среща въ нашите народни умотворения съ 
епитетъ „мършоядна“, който явно сочи кгьмъ споменатото вер- 
паши?, Тъй напр. въ песнята ва наказание па Троянските хри
стияни, онези бевверници, се казва:

На водата Господь стопанъ кладе 
Gyps ламя мършоядна . . . .

(Миладин, стр. 29, № 31).

Ламята съ епитетъ „сура“ се представя обикновен но снаб
дена съ неволко глави, подобно на старогръцката хидра.1) Тъй 
нипр. на Гергевдень като вървелъ св. .Георги,

Въ ер&ща иде сура ламя,
Сура ламя еъсъ три глави.

(Dozon, стр. 20, № 14 и др.)

«Ламите по некога се представятъ, че могжтъ да бжджтъ 
господари на гора, отъ дето Марко е длъженъ да отскубне 
дървото, което да занесе на краль Петрр, Кога отишелъ Марко 
въ гората, дето намерилъ

')  ХиЪра споредъ старогръцката митология, е било водно чудовище съ двветь гла̂ я, 
отъ която осемьгЬ смъртни и едната беаем ьцтна. Споредъ езерото Лершц д%то е хвв& а, т* 
се е давала и Лернейска. Нейното ногубвание е второто юнашко дйло на Х ераи ».
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До дв* дами осоени;
Тий си варджтъ тя горица.

(Блъсковъ, Зюмбюлъ цв^те, стр. 63— 4).

Въ друга егЬ с н я  ламмтЬ сж силни стихийни ежщества, 
които м о г / б т ъ  да домжтъ гората, та често се вовжтъ и „горо- 
ломи.“ Станжла силиа гръмотевица и земята потънтЬла.

Защо гърми, защо аежя тънтн?
Дали силенъ в^тьръ духа?
Дали ламя гора ложи? . . .

(Илиевъ, сбор. стр, 85, № 62).

Сродни съ дамитЬ сж шестокрилите змии, които боравньтъ 
въ гората и гълтатъ дору еленигЬ. Еонятъ говори на Секул а 
дЬтенце, че въ гората гори огънь и силенъ пламъкъ пламти. Се
кул а възсЬднжлъ отишелъ да види, каква е работата. Еога видЪ,

Не билъ огънь, не билъ силенъ плаиенъ,
Току била змия, змия шестокрила,
Го голта&ла сурего елена.

Змията му говори да под<гЬче рогата на елена 8а да го погълне. 
Секуда испъднилъ исканието на вмията, ала тя погълнжла и 
Секулова конь до сЬдлото. Повиканъ отъ Секуда явява се Марко 
Кралевике, който распралъ корема на вмията и иввадилъ, както 
елена, тъй и Секулова конь. (Шапк Сб. кн. III, стр. 126, № 362).

Думата хала (ада) има гръцко происхождение: старогръц. 
'/с£Ха£а, новогр. уаХ6,& (отъ глагола: у̂ ай.&щ ^аХш) =  градушка. 
У васъ тя се е олицетворила въ надприродно сжщество, което 
докарва градъ, суша, безплодие на еЬидбитЬ. Въ западна Бъл
гария особно вЪрватъ, че халата се бие съ ввгЬеветЯ (въ ист. 
България вместо хада — ламя, елина). Кога гърми, зм^еветЯ 
гонжтъ халата (ламята), която гледа да се скрие въ нЬкое 
дърво, въ чов^къ, въ добитъкъ и др. ЗмЯятъ, кога хвърля 
съ огненната си стрЪла, случва се, че вместо да удари халата, 
ударя, убива и запаля и онви пр^дметъ, въ който се е тя 
скрила. Безъ хала знЯевет^Ь не ударяли въ никой пр^дметъ. 
(Пер Сп. на Б. К. Д. IV теч. кн. XV, 1885, стр. 445).

ХалитЪ се явяват ъ по нЬкога тъй сжщо, като духове, които 
б о р а в Е ь т ъ  въ гората. Тъй Дойчиница за да се отърве отъ 
седмогодишното си дЬте, мисли да го прати въ гората, дЬто 
да го погълне халата:

— Я  чемъ дЪте лесно да изиамимъ:
Че го пратимъ у гора зелена;
Тамо има хала трооглава,
Та че она дЬте да погълне . . .

□  1дШгес1 Ь у  ч л О и Ц  1 С
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Съ тази цЬль тя се престорила на болна и пратила детето еи 
да й донесе лековита вода. То нагребало водата и по съвета 
на бащиния си конь побързало да се върне назадъ, Тогава

Провиква се хала трооглава:
— Я  зачевай, д^те ссдмогодче,
Да ти дадемъ безценно каменье ;
Кога седишъ у честна трапеза,
Да не тражишъ свекя и борина,
Да ти свЪти бесцФнно каменье.

Досетило се детето и не искало да веме дара, който халата 
му д ав ал а... (Шапкаревъ, Сбор. кн. III, стр. 261— 3, № 422).

И у българите, 'както у другите словени има поверия 
за съществуванието на диви жени. Въ Родопа напр, приказватъ 
за такива жени, които живештъ въ горитЬ; т е  имали косми 
по телото и притежавали голема сила, на децата си пра
вели люлки отъ повитъ (повой) въ гората. Ако irk кой чов-Ькъ 
се приближи до децата имъ, т е  дохождатъ съ кресъкъ, рас- 
късватъ на части тогози човека и загърмеватъ изъ гората съ 
плачове и кресъци (Сбор. на Мин. кн. VII, стр. 158).

Самовили, самодиви или вили, както сега ги зовжтъ сърбитЬ, 
сж известни не само на южните словени, но и на русите и 
до нейде на северозападните словени. За вилите се споменува 
още въ грамотата на българския царь Константинъ АсЬпь 
(1258— 1277), дето се говори ва вгккой си изворъ вилски кдддюь 
(кладенецъ) въ Прилепско.1) Освенъ това често се споменуватъ 
вили въ ръкописните староруски паметници заедно съ Перуна, 
Хорса, Волоса и други божества, на които сл овените еж се 
кланяли и принасяли жертви.2) Че у сърбите и хърватите са 
съществували отъ старо време мити ва вилите, сведочжтъ 
некои писменни паметници; въ сръбския преводъ на Троянската 
приказка напр. се споменува морска вила и у nö-старите хър
ватски поети често се говори за вили.8)

Етимологията на думата т ла  не е обяснена. Г -н ъ  А  Н. 
Веселовскш мисли, че тя е произлез ла било отъ латинските 
праздници „dies violae“, отъ олицетворението на които сж про
изведени и тези сжщества, било отъ кореня вел — гинж (срав. 
лмт. velys — мъртвецъ, vêles духове на умрели хора и нр.)1) 
А. Потебня обръща внимание върху сходството на звуковетЬ

')  SafaKk, Pamâtky, 25; Иречекъ, Ист. Болг. стр. 129; Mâchai, op. cit. 108.
*) Krek, Einleitung, стр. 3 8 4 —385, 407; Brcr.weeléiü, Жур. Мий. Нар. Пр. бр. 264,

стр. 8 —11.
8) Archiv filr Slav. Philol. V, стр. 92.
*) A. П. Веселовскш, Разнскашя въ обл. рус. д. ст. X I —XVFI, вна. пятнй, СПетер. 

1889, стр. 288—9 ; Mâchai, стр. 128.
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и на значението на т ли  съ латинските virae querqпetulanae =  
путрЬае ргаев1йеп1е8 querquetu ухгеасепй (н и м ф и , к о и т о  владекктъ 
надъ развелен влитЬ джбове).1)

Ето какво п^е у сърбите самата вила 8а своя происходъ:

А мене вилу од горе, А мене вила отъ гора,
Мене гора родила, Мене е гора родила,
У  зелен листак повила; Въ зеленъ ме листникъ повила;
.Тутреша роса падала, Утревна роса падала,
Мене je ви л у  до^ла; Мене е ви л я  к ъ р м и л а ;

Од горе в^етрец дувао, Отъ гора вЪтрецъ е духалъ,
Мене jв вилу шикао: Мене е вила люлЪялъ:
То су ми биле дад!уе. ТЬ сж. ме мене гледали.*)

(КарацвЬ, П}ес, I, 64— 6).

Отъ тази п*сня, както и отъ други подобни, излиза на яве, 
че въ състава на сложното съдържание, което се обединява 
подъ думата вила, сж влезли дръвесните н и м ф и , които се 
раждатъ и умиратъ заедно съ дървото, и при това се отделньтъ 
отъ одушевеното отъ т^хъ дърво, като играштъ подъ него 
хоро и пр.8)

Ако и много редко, и у  българските народни песни се 
среща думата вила, независимо отъ глагола вилмЬш, повилпФьк. 
Тъй въ една песня се пее, че Господь се под кани лъ да прави 
черква между две планини,

Па си повика вили, самодиви:
— Вили ле, вихри и самодиви,
Вази съмъ викалъ да кажж,
Че съмъ черкова зажванжлъ.

(Бояоп, стр. 9, № 5).

Въ друга песня Стояновото либе съветва да отрепе той 
„три вили“:

—  Коги се вададжтъ три вили,
До три ми самодиви,
Ти пущи, та ги отрепи,

(Мариновъ, Жива Стар. I, стр. 26).

‘ ) А. Потебня, Объясн. II , стр. 400— 1. Mdchal, op. cit. 122—-3. Други опити за 
«бяевешже аа дуката т ла ияяъ Аввмаешь, Поат. воззр. сл. ва пр. т. III, стр. 158, 182; 
Потебня, 0  Н"Ькоторихъ символахъ въ слав. нар поаз.; ifiklosich, Etym. Wört. vila; Gr. Кгек, 
Einleitung 2-po изд. стр. 407, 6. 1, казва: das Etymon des Wortes ist dunkel.

*) Г. М и ш  Bi> BiKojRO пати цитуваното отъ насъ негово, ваакъ твърд-fc ц-ЬннО, 
съчинение, стр. 110, като приема сръбскит-Ь думи: гора въ значение на ческата Ьогя=.топв, 
в планина  въ значение на ческ&та рок, разделя сръбскит-Ь вшш в» горски (6 je Jte  в и е  из 
горе) — планински и планински (в и е  планинкшуе) =  полски, когато въ сящвость първвгЬ 
са  д4снв, а вторигЬ планински (по чески горски — horski). Авторът* е падвхлъ тука въ 
сащатж погрешка, която прави и Аванасъееъ (Повтич. возз. сл. на пряроду, т. I I ,  стр. 156), 
а която яопрам А. Потебня (Объясвен1е Малор. и ср. вар. nie. II, стр. 400).

*) Потебня, op. cit. I I ,  стр. 400—401.
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Въ една коледна п-Ьсня се irbe:

Нйщо ми се шумъ зачува,
Дали не сж тумба вили,
Тумба вили — самодиви?. .

(Домашенъ учитель, С о ф и я , 1890, кн, 2, стр. 34).

Сега обикяовенно българитгЬ вовжтъ вилитЬ самовили въ 
гападна и самодиви въ источна България. Най-старото известие 
ва самовилитЪ се намира въ единъ сръбски пергаментовъ кодексъ 
у Григоровича; тамъ се казва, че въ България в&рватъ въ 
бродници и самовили. Въ другъ сръбски ргкописъ отъ X IV  ст. 
ге споменува: „Изь млада пострадаеть зли другь, будеть само
вили братъ.1) Въ еданъ пб-новъ ржкописъ отъ XV II или XVHI 
стол,, нам^ревъ отъ г. В. Качановскш въ Рила има едно „Слово 
радга самовилм, и бродници и магесницм и обаялницм“, въ 
което се говоря, че самовилитЪ и пр. сж Антихристови ученици. 
Въ друго подобно Слово проповЪдникътъ говори за распростра- 
певитЬ у нашия народъ суеверия: „И азь по мпогу веили ходихъ, 
и не самь видель толико много магесницм, като у тая наша 
земя бльгарска, и самовилм и бродници“2) . . . Въ българската 
легепда за Александра Македонски на нерейда отговаря самовила.*)

НЬма съмнение, че значението на думата самовила въ много 
тички съвпада съ значението на думата вила. Въ една българ
ска книжевна легенда Сивилла е наречена самовила;‘) ала това 
не значи, че дум. самовила е станжда отъ Сивилла или подъ 
влиянието на тази дума, но това, че на разскаввача първата е 
била пб-обикновенна отъ втората. Ако се попитаме, кое мнЬние 
е по-вероятно: това ли, че само въ самовила е отдЪлено отъ 
нккоя непонятна дума и етанжло особно за себе си подъ вли
янието на словен. самъ — отъ пЬкоя дума, отъ която ивлЯвла и 
вила (или съ която вила нЪма нищо общо), или това, че само 
е наставено при готовата дума вила, — споредъ Потебня, трЬба 
да се отдаде пр-Ьдпочтение на второто мнение. Само — н-Ькога 
е наставено при вила, както е наставено при дива — самодива, 
и при горска (сръб. вила горска бълг. самовила самогорска). Разу- 
мЬва се, остава още въпросъ, подъ какво влияние е могла да 
се яви тази наставка. Може бн, ако вила значи гръц. Spuag, ва 
самовила ще да е послужила като образець думата ajia-Spud .̂5)

*) Пречещ, Истор1Я Вол. 130 6kt. 14.
5) Качин. Памятпики болгар. цар. тяорчества, СПетрб. 1882, стр. 22, 88.
*) Archiv flir Slav. Phil., I, 608—611.
4) A. H. BeeejwecKiu, Опнтн гю истор, развити! хрисианской легенди, II, I Свил« 

— самоинла и пр. Жури. Мин. нар. Ирос. 1876, Феир. 252, 255.
*) Потебня, op. cit. II, стр. 401— 1; Pr. Sobotka op. cit. стр. 21; Щ>ецек*, op. cit. 

стр. 130 6 tj , 16.
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Споредъ общото вародно в-Ьрвание, самовилит-Ь живЗяжтъ 
въ таииственнитЬ джбрави на планинитЬ, въ пещеритй, край 
кладенцит^, реките, гробищата, развалините и гжститЬ гори. 
Недалечъ отъ Кюстевдилъ къмъ ваиадъ се издига едииъ пла
нински връхъ, нар'Ьченъ „Вило коло“, който ужъ билъ центъръ 
на самовилитЬ, д'Ьто се събирали тЬ да игракътъ, п^е&тъ и да 
се съв^тватъ. Това название върхътъ билъ приелъ поради 
виееьето на постояннигЪ силни ветрове и голямото кръстато 
дърво, което никога е съществувало тамъ и отъ което сега е 
останжлъ само единъ корень. IIргЬвъ тНЬзи самовилски игра- 
лища хората се пазкьтъ да минуватъ, за да не пострадатъ 
1гЬщо. Кога се случи н̂ Ькой да замине отъ тамо, плюе върху 
останалия корень отъ дървото, за да не „оградиса“, т. е. да не 
върхлети на н-Ькое бЬдствие (Любеновъ, Самовили, стр. 124— 5). 
Нвродътъ си представя самовилитЬ или самодивит-Ь като моми 
и жени, много хубавици, руоокоси, бйлолики, чернооки. Косата 
имъ е (уккога расплетена. Нощемъ слгЬдъ „голгЬма вечвра“, 
около „потайно добо“ самовилит-Ь иализатъ, та се веселштъ, 
като играштъ хоро, см-ккгь се и свирштъ. Сл^дъ играта, като 
наближжтъ „първи п^тли“, тЬ се к й п ш т ъ  въ н-Ькоя р^ка, 
изворъ или кладенецъ. Додето трае клшаньето, тЬ лудешки 
се веселньтъ: кикоти&тъ се, см^нътъ се, кр^хатъ се като моми 
и гласоветЪ имъ се чук&тъ понякога на далечъ. Въ това вр^ме 
много е опасно да се доближи н^кой до местото, дЬто се кж- 
а к т ъ : тЬ почнуватъ да викатъ човека съ гласъ и да тичатъ 
сл^дъ него, ва да го взем^ьтъ съ себе си. Такъвъ чов-Ькъ ви
наги е умиралъ (Мариновъ, Жива Старина, стр. 21 — 22).

Оставаме другит-Ь свойства на самовилигЬ или самодивите, 
а ще ги разгледаме тука само като дръвесни и горски митически 
сгьщеетва. Като такива T'k носштъ по никога епитети „само- 
горска“ (пб-вечето въ западна България — Македония) или 
„горска“ (въ источна България). Тъй Иванъ Поповъ като оти- 
валъ на Великдень да оре, щомъ дошелъ до полъ пжтя,

И РйЛ’Ьае самовила,
Самовила саиогорска,
Пътищата му пр^дстрйти . . . .

(Мил ад. стр. 1, № 1).

* Стана пакъ по Великдень иска да отиде на черква. Майка 
и не ьж пуща, ва да не еъ гледатъ тамъ дяцитЬ. Разсърдена, 
тя отишла въ градината да работи; ала тамо

И йе дойде самовила,
Самовила самогорска . . .  , ‘

и т  наказала, ващото и-квла на такъвъ гол^мъ праздникъ (Ibid. 
стр. 5 № 5).
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Епитетътъ „горска“ стои често при „дива“, слАдъ която дума 
дохожда пакъ „самодива“, ва да се обясни, види се, значението 
на „дива“. ПослЪднята дума сама по себе си явно ни наномвя 
ческитЪ, полскитЪ, сдовинскигЪ й български диви жени и di- 
войки, ва които говорихме nö-ropi. Еню Миховъ вапасалъ стадото 
си подъ ор^хъ стволоватъ. Сполетяла го обаче злочестина.

Че си кацнж горска дива,
Горска дива самодива . . . .

(Раков., Бъл. Стар. стр. 163; Doz., стр. 4, № 2). Или:

Ой те тебе, самодива,
Самодива, горска дива . . . .

(Сбор, на Мин. кн. VII, стр. 10, № 8).

Властьта на самовилите надъ гората се показва отъ това, 
дЬто тя повиква, кога ш  газн&тъ, т. е. минуватъ ир%8ъ нега. 
Тъй напр. Марко павЬлъ „двмна гора“ три години. Една сутрина 
ненадейно

Гора найде повЪнжта,
Повйнжта, развйната.

На пнтавьето му за причината на това гората му отговаря:
Снощи вечеръ номинлахж 
Клети кучки самовилн;
Тия мене подгазихж,
Подгазахж подъ Hoa’brb.

(Шапк. Сбор. кн. I, ст. 96 № 103).

Като горски духове самовилите иматъ свои (или може би 
тЬнъ посветени) джбрави, дето никой смъртенъ не може беана- 
казанно да влазя: ако некой се одързости да нагази въ техъ, 
намира тамъ смъртьта си. Подобна садба не избегватъ и овча
рите, които постоянно пас<ьтъ стадата си въ такива места. 
Тъй на ар. Стоянова майка съветва сива си:

—  Стоене, синко, Стоене,
Стадото си не растирай
Изъ самодивска д&брава (падина);
Или като го растирашъ,
Съсъ тънка свирка не свири,
Да те не чуе дивата,
Дивата самодивата,
Да се не бори съсъ тебе.

Той обаче ве послушалъ, но засвирилъ съ свирката си и по
кани лъ

Дивата, самодивата,
Да дойде да се поборжтъ.

D ig it iz e d  b y  L i O O ^ i c



РАСТИТЕЛНОТО ЦАРСТВО. 381

Самодивата се вестила въ образа на малко момче рошаво. Стоянъ 
щЪль да й надвие, ала, повивани отъ самодивата, дошли „сти
хиите“1) и „вихрушкит^“, които споредъ еародното поверие с«ъ 
сестри на самодивите, па

Стихии с х  се спусн&ли,
И свили сж се вихрушки, •
Че сж  Стоя на вдигнали,
Отъ дърво на клонъ слагали,
Отъ върхъ на върхъ дигали............

(Раково. Бъл. Стар., стр. 164. Doz. стр. 4— 5, № 2; Мариновъ, 
Жива Стар., стр. 24— 5).

Въ друга песня се казва, че „самодивските селища“ сж 
расположени въ пустите зелени гори, дето прибегва самоди
вата, уловена отъ човека. Такова нещо е сполучилъ да на
прави некой си Стоянъ, който се ванимавалъ съ телчарство. 
Той паселъ телците си на „самодивските хорища“ и свирЬлъ 
съ „медничка.“ Три самодиви се събрали да играштъ. Като се 
уморили отъ хорото, т е  отишли да се окашь&тъ на бистрите 
кладенци. Тъкмо когато сж били съблечени, Стоянъ ги из- 
дебшьлъ и имъ взелъ „дрехите самодивските.“ Споредъ молбите 
на първите две п6-голе«и самодиви, той повърнжлъ тгЪмъ 
дрехите, а пакъ третята завелъ у дома си, облекълъ ш. съ 
други дрехи и ш. ввелъ за жена, Следъ три години родило 
имъ се и дете. На кръщеньето кръстникътъ Св. Иванъ по- 
искалъ отъ Стояна да му посвири съ „медничка“, а пъкъ ку
мицата да поиграе, „какъ самодиви игражть.“ Тя играла, както 
хората играньтъ, защото немала самодивските си дрехи. Като й 
били дадени най-после, тя се за въртела,

Че ивъ комияя иежвъркнж,
Че на кжщата кацнжла,
Самодивски си засвири,
Че на Стояна думаше:
—  На ли ти рйкохъ, Стоене,
Самодива домъ не домува.

Тя не останжла дълго време на това место, но побързала да 
си отиде въ старото си жилище,

Плйсшьла рж1гЬ шгЬснжла,
И е висока хвъркюьла,
И е далеко отишла 
У  пусти гори зелени,

')  Стихии ( =  елементи, отъ гръцката *yM6: axotx<î®v> з"гс*Х*-а) и въ внзантийскит4 вр-fc- 
меил sa  им&лн зиаченяе на вЬшш&  св привиден пя. ПрЪянажли отъ новигЬ ггрця у бълга- 
ркгЬ (зовжтъ ги още стии и въ аападна България сприя), т4 озвачашагь иадприродни Ute 
щестеа, които докарвате Bftrpoie и бури, за това биватъ най-често придружени въ народната 
nom s съ *нхрвт4 и вяхрушаигЬ, ш ю а  се вижда отъ приведената ntcua.
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На самодивски селища,
На моминския кладенецъ:
Тамъ со Марийка ока па.
Моминство н се повърна,
Че у мамини си отиде.

(Воиоп, ст. 6— 9, № 4).

Народното представление аа самовилитк като духове, които 
влядЬейтъ въ  горите и иматъ влясть да събнратъ водите въ 
едно само дърво, се вижда отъ с ъ д и я т а  «есня. Марко шета 
изъ гората и не може да намери вода нито за себе си, нито за 
коня си. Въ яда си той кълне гората, която отъ своя страна 
му се извинява, като му отговаря тъй:

— Не мой кълни зелената гора,
Не е Фтесна зелената гора;
Тукъ е Ф тесн а Вида самовила:
Заключила дванаесеть извори 
СтрЪдь гората едно сухо дърво,
По све сухо, на върха зелено. . . .

Обаче юнакъгь Марко, комуто се приписватъ толкови нвоби- 
кновенни подвига, и тука моакалъ да преодолее надъ самови- 
лата. Рявсърденъ той, въаседнжлъ кова си,

Го намери това сухо дърво . . .
Та го хвати съ тежка боздугана,
Го истроши коматъ по комата,
И му строши дванаесеть ключове,
Та протекоха дванаесеть извора , . .

(Шапкаревъ, I, стр. 22— 23, № 16. Миладиновци, стр. 8, Л: 9; 
Ястребовъ, стр. 48).

Ш -гоРе  се приведе откъслякь отъ една песвя, дето се 
каза, че самодивата кацнжла на едно дърво. И наистина, сио- 
редъ народното вервание. самодивите се събиратъ често нощемь 
по големите дървета, наречени „самодивски“, покрай водигк 
Такииа дървета иж вековити джбове, брестове, върби, тополи, 
черници, орехи и пр. Подъ тези дървета не се ходи нощно 
време, а най-вече преди първи пктли: ако случайно некой по 
незнание спи подъ такива дървета, той се разболева, па му 
изсъхва некоя часть отъ телото. Тукъ самодивите се познаватъ 
по шумоленьето и трептеньето на листата на големото дърво. 
(Ц. Гинчовъ, Трудъ, год. II, стр. 60— 61). Такова поверие у 
българите е станжло причина да се не държжтъ въ нккои 
места големи дървета близу до селата.

Самодивата като толкози сродена съ дърветата, сле,уь к а т о  

бжде убита, снагата й става пакъ на дърво, или подобре дърио 
израства тамъ, дето е. паднжла снагата й. Тъй напр. една само
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дива, въсполвувана отъ случая, че овчарите били заспали, взела 
нмъ кривакъ и агЪденъ кавалъ, растурила имъ стадото и засвирила 
съ кавала. Чулъ свирнята Иваиъ овчарь и се събудилъ, па из- 
дебилъ самодивата и ваелъ отъ нега» кривака и кавала. Той се 
завъргЬлъ, та ударилъ самодивата съ кривака между днЬтк очи:

ДЬкъ паднали чърни очи,
Тамъ извр-Ьлл дв* езера;
ДЪкъ паднала тънка снага,
Тамъ израсло листно дърво;
ДЬкъ паднала руса коса,
Тамъ изникна» ситна трева . . .

(Мариновъ, Жива Старина I, етр. 95— 6).

Като жертви, принасяни на самовилитЬ или самодивите, 
българите закачатъ на дърветета разни парцалчета или турятъ 
□ри техните извори кравайчетз. ТЬмъ с а  посветени нккоп 
цветя, жълти или сини, като риганина или мащерига и росенъ, 
който още отъ римските времена се употребявалъ въ медици
ната.1) Върху гЬзи цветя ще се говори по на особно въ втория 
отдел ъ.

ТОдитЪ по н’Ькои свойства се ивравняватъ съ самовилиге. 
Това название треба да е сравнително иб-ново, та не е могло на 
всадЬ да хване корень и пб-редко се среща; освенъ това и дето 
се употребява, бива пбвечето придружено съ названието само- 
зила или самодива, види се, за пб-добро обяснение. Поне въ 
нисменните паметници отъ старобългарската литература намъ 
не е известно да е употребено нейде.

Етимологията на думата юда до сега не е обяснена пб-добре 
отколкото етимологията на думата вила и самовила. Г -н ъ  А. Н. 
Веселовс«iß ia  свързва съ латинската дума unda и ia  произ- 
вожда отъ корень und.*) Съгласно съ покойния Дозона3) ние 
сме на друго мнение върху происхождението на тази дум«. 
Споредъ насъ тя ще да е станала нарицателно име отъ обоб
щението на собственното име на Юда Искариотски, единъ отъ 
дванадесетьте Христови ученици, който предаде учителя си. 
До това заключение сме дошли ето по какви съображения.

Въ некои оказания малоруски и романски Юда се явя ви 
като кумъ дяволски и въобще като дяволъ. Въ романските при
казки дяволътъ се зове Жскарттъ, т. е. този епитетъ се взима 
за собетвенното име на дявола. Вь една романска коледна песня 
Юда се вмъква въ рая и като 8аваря Си. Петра да спи, от

') Jireiek, Cesty, стр. 2 3 5 ; Mâchai, op. cit. стр, 114.
*) Веееловскш, Разнскшпя въ областя руеск. дух. стиха, СПет. 1883 V I—X , стр. 365 

в Разнсжашя, 1889, X I —X V II, стр. 294.
*) Още въ 1875 г. Авг. Дозот ето какъ обясии происхожденяето на думата »»да: „il 

(c« nom de Joada) vient peut-être de celai de Judas, l'apôtre détesté qui livra Jésus, ut décèle
rait ainsi nue confusion avec tes mauvais eaprito du christianisme* (Chaos. Popiil. стр. 339).
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крадва райскит^ ключове, грабва месеца, слънцето и зората, 
престола на Господя, к&пеля на Божия синъ, босиляка и рай
ските цветя, кръста и мирото — и сичко това ванесълъ въ ада, 
който светнгълъ, а пъкъ небето се затъмнило. Богъ викалъ свет
ците си ва да затрижть Юда; ала отъ техъ  само единъ Св. 
Илия се реншлъ да се бие съ Юда, надвилъ го, вързалъ го на 
единъ стълбъ и отнелъ отъ него плечката. Небето изведн<ьжъ 
светнжло, въ ада настала иохць. Отъ тогава гръмътъ и светка
вицата сж, въ ржцЬте иа Илия; съ техъ  той ходи да лови дракО’ 
вете (ламите). Подобна на тави е и белоруската приказка, въ 
която Чуда — Юда краде слънцето, месеца и звездите отъ небето.1)

Фините приказватъ sa некой си зьлъ духъ Juntas. Таен 
дума по сека вероятность е заета отъ християнството и въ 
некь се крие Юда. Дотишите иматъ зло сжщество Johds, което 
е употребено въ превода на Библията като горски демонъ. Като 
познаваме подобните предания за Юда у малорусите и ро
маните, не ще сбъркаме, заедно съ г. д-рь И. Поливка, ако 
п редположимъ, че и лотишскиятъ зълъ духъ има своя про- 
исходъ въ християнското предание за Юда Искариотски. Новъ 
аргументъ за това намираме въ нордската митология. Въ неш 
Богъ Леки е проивлезълъ отъ християнските предания и по 
етимологията си отъ Луциферъ. Освенъ това въ митите ва Лови 
влавятъ много отъ преданията ва Юда.2)

По този начинъ отъ преданията за Юда Искариотски се 
е развилъ единъ типъ демонъ подъ сжщето име Юда. Този про- 
цесъ е преминжло и у насъ сегашното понятие sa юда-самовила. 
Първоначално съ приеманье християнството подъ влиянието на 
легендите ва Юда Искариотски българите сгь взели да гледать 
последния като дяволъ, който лъсти хората, мами ги и ги про- 
вожда въ пъкъла, дето е и неговото жилище. Отъ тамъ е из- 
лезълъ и глаголътъ изюдт, изюдвамъ некого =  примамвамъ го 
и го вкарвамъ въ некой грехъ. Веднжжъ Юда значи дяволъ, 
простонародната етимология, помамена отъ женското 9К0нчаиие 
на думата, го е отъждествила съ женските митични слщества, 
известни подъ име: вила и самовила или самодива.

Въ народните песни названието юда обикновенно бива при
дружено съ самовила, отъ което следва, че народътъ слива тЪви 
две понятия въ едно. Тъй напр. пее се:

Подрукнж се диина юда,
Димна юда самовила 
У  върхъ б'Ьла Беласица . . . .

(Илиевъ, Сбор. стр. 333, № 274).

')  BecMoecKiü, Раамск. Y î —X , стр. 88, 263.
*) Polivka, op. cit. стр. 102— 105; Весемнский op. cit. 896 6fcr
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Юди сж. играли,
Юди самовили . . . .

(Ibid. стр. 332, № 2 73),

При другите си свойства юдите и са ловили те, както 
стихиитЬ или вихрушките, които се считатъ за техни сестри 
и винжги х о д е ь т ъ  да имъ помагатъ (Мариновъ, Жива Ст. 1, 
стр. 24), т е  могжтъ да разлюляватъ гората и дя къртжтъ дър
ветата. Тъй напр. въ една песня, запасана отъ г. Божевъ въ 
Демиръ-Хисарсво (Македония), се пита:

Що ми се гора шибомъ шибува,
Шибомъ шибува, кършомъ кършува?
Да ли еж. юди ил' самовили?
Ил' ми сж ветрове, или брйнове? . . .

Въ една песня изрично се споменува, че юдите, подобно 
на само вилите, живекьтъ въ гората. Яна побегнжла отъ двата 
си деверя, отъ дв ете си етърви, и отъ д в ете  си снъхи, които 
тя не могла да търпи, и ето съ какво ги сравнява:

Два девера —  люти змии . . .
Дв'Ь етърви —  юди въ гора . . .
До двЪ зълви —  до дв'Ь кучки . . .

(Шапк., Сбор. V, стр. 55, № 543).

** *
Въ коледнитЬ песни, въ които се въспева кръщението на 

„млада Бога* нередно св. Иванъ или другъ некой светецъ ва- 
новедва на гората да се спре и тя се сиира, съ исключение 
на дървото трепетлика или ясика. 8а св. Ивана напр. се кавва:

Онъ е кръстилъ гора, вода . . .

Въ момента кога да кръсти млада Бога св. Иванъ говори:

—• Я  стой, горо, я стой, водо,
Ясно слънце, не огрявай,
Дребни звезди, не играйте,
ДодЬ кръстимъ млада Бога . . .

(Илиевъ, Сбор. стр. 166— 7, № 117 и др.).

Въ друга подобна коледна песня сжщото извършва св. Бо
городица. Тъй напр. старъ станеникъ, като вапелъ, дочула го 
Божа майка и казва:

■ —  Постой, горо, постой, водо,
Да си чуж лична иЬсень . . .
Постоя гора, постоя вода,
Не постоя едно дърво . . .

(Сбор. на Мин. VII, стр. 6, № 3).
О б о р я т  Н »учеит. Отд-кдх хя. V I I .  25
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Известна власть надъ гората иматъ и магесницитгЬ жени, 
ала въ народните песни, дето се срещатъ подобни магйосва- 
ния, не е казано, въ какво състои тази власть. Тъй въ една 
песня слънцето говори на Радка;

—  Радке ле, мома хубава,
Богъ да убие майка ти,
Майка ти магесницата,
Че иагйосала слънцето,
Слънцето още мЪсеца,
Гората още водата . . .

(Dozon, стр. 17, № 12).

** •
Заклеванията на болестите се намиратъ може би въ свързка 

съ верванието въ горските духове; защото обикновевно оли
цетворените въ подобни духове болести се испращатъ въ го
рата. Тъй напр. още у старите инди лекарите сж изгонвали 
треската въ гората, въ планините.1) Въ останжлите отъ вре
мето на понъ Еремия или Богомилъ баяния, наречени „лъжовни 
молитви“ противъ „нежита“, се ваповедва на последния: „иди 
въ пуста гора и въ пустиня.“2) Въ една подобна молитва
„противъ поганица“ отъ единъ сръбски рдькописъ се казва на 
влия духъ, въ който се олицетворява болестьта: оукдонн се оп> 

БОЖНП (нме (кбкь) Н ОТИДИ ВЪ rOfKNf ПОуСТуЮ ГД* 3K0N0 ме
зеонн и пр.3).

Такива баяния, въ които се заповедва на болестьта да отнде
въ гората и въ сухите дървета и до сега сж се упазили у  сло
венските народи. Тъй напр. у русите треската се праща да 
отиде „въ темньш леса, на гнильш колодьх“, у малорусите „въ 
люа темньга, на древа сухня“, у  чехите на болестьта еревипель 
се варжчва да отиде

Do leea hlubokého,
Do dubu vysokého,
Do dfeva stojatého 
I lezatého,

t .  е. въ дълбоката гора, въ високия д&бъ, въ стоялото и лег- 
нжлото дърво.4) У сърбите така се бае за отокъ: „раствори се, 
небо, да видиш свако]аке бол>ке, да отнесеш свако]аке бол»ке у 
леле) ас у гору (нашето телелейско или галилейско горье), где овца 
не бле]и . . .“*)

*) Sobotka, op. cit. стр. 28 бйл. (у пего цит. Atharva, I, 12. 3).
>) Пмпинъ в Спасовичъ, Истор1я Славни, лвтер. т. I, стр. 88.
*) Cm. НоваковиЯ, Примери шьвжевностн и jeaaKa старослав. и сра. Београдъ, 1877, 

стр. 514,
*) Erben, Proetonàr. ées. р. стр. 509 ; Sob. op. cit. стр. 28.
ä) МнличевиЯ, Живот срба селяка (Гласник српског. учевог дружтва, кн. XXXVII 

Београд, 1873) стр. 153.
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Въ остатъцитЬ оть тЬзи „лъжовни молитва“ или баяния, 
басни, баячки у насъ н@й-обикновенно се испраща болестьта 
въ пустата гора. Напр. на уроцитЬ се вапов-Ьдва да отиджтъ 
„тамо, дЪто пгЬтли не пЪкътъ, дЪто кучета не лакьтъ , , , 
въ пусти гори, въ пусти м^ста и пусти каменаци“ (Сбор. на 
Мин. кн. I, стр. 78) или само: „у пусти гори, у  планини“ (Ibid. 
кн. V, стр. 120), „да се разнесе (болестьта) по пусти гори, по 
пусти планини“ (Ibid. кн. IV, стр. 105). Въ нЪкои баяния го
рата се зове телелейска, развалено отъ галилейска, епитетъ 
арЬминжлъ чр̂ Ъвъ книжовенъ источникъ и произведенъ отъ 
Галилея; тъй напр. на болестьта се заповядва да се махне и 
и да отиде „въ пусто горье телелейско“, твърдЪ р^дко „гали
лейско“ (Чолак,, Бъл. Нар. Сбор., стр. 115; Сбор. на Мин., кн. III, 
стр. 145 и др,).

ОсвЗшъ това въ баявията нерядко се споменува sa еЪченье 
„чудна гора.“ Напр.

Оздолъ иджтъ чудни людье 
По чуденъ пльть,
Чудни секири носЬхж.,
Чудна гора съсЪкохж . . .

Или: сама сЬкира у гора ошлв, сама си дърва набрала, 
сама ги е и донела . . . (Любеновъ, Самовили, стр. 6).

Ч а е т ь  II.

За отд^лнигЬ дървета. 

Д д  б ъ т ъ,
Думата джбъ (лат. querciis, arbor) е праслов-Ънека и първо- 

начално е гласила *домбръ; тя е распространена между сичкитЬ 
словенски езици: старо бъл. дЛчБЪ, отъ д^то джердкд (arbores), 
словни, dôb, сръбски дуб, чески dub, полски d^b, полабски dSb, 
лужицки dub, малорус. дубъ, дубьшка, бЪлорус. дубецъ, руски 
дубъ;отъ старобъл. е прЪминжла у ромжнит-к: dîmb, dimbova.1) На 
бъи. въ разнитЬ наречия се чуе: дъб, дъбика, даб, дамб, доаб, доб, дуб.

ВидоветгЬ на джба сж известни у насъ подъ сладните 
наввания: церъ, церовина (отъ латин. cerrus), горунъ, горнякъ, 
благунъ, лопухъ, храстъ, (х)расцица, лужникъ, лютакъ, граница, 
меше (тур.), пърняръ (новогръцки Ttopvdcpiov), стежаръ. Отъ тЬаи 
наввания; храстъ се ср^ица въ старобъл. хкраггк (sarmentum), 
както и въ сръб. раст, хорват. и словински hrast; церъ — въ 
старобъл. ц{$гк (terebinthus), въ сръб. цер и въ хорв. сег; граница 
— тъй сжщо въ сръбски ееикъ.

*) MikloHch, Etym. WSr, стр, 4 8 ; БуЪиловичъ, op, cit. J22 *  c i,
86*
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Плодътъ на джба на български се зове ж еллдг и жиръ (лат. 
glans); отъ тЬхъ първата дума принадлежи на пр^дислов^н- 
ския периодъ. Въ разните словенски езици тя се чуе: старобълг. 
жмждь, словин. 4elôd, сръб. желудь, ческ. äelud, 2alud, полски 
èo\%dz, полаб. Èelôd, горне-лужич. ioldi, долнелуж. i,olz, малоруски 
жолудь, б^лор. жехудви, рус. желудь. Тави дума споредъ кореня 
си е сродна съ латин. glans, лит. giîe и др. Втората дума жирь 
се среща и въ старо словенския периодъ: старобълг. жнръ (pas- 
cuum), словин. Èlr (glans), сръб. жир, чес. £ir (Mast), 2er (Fraas), 
пол. 2er, йуг (Schweineirass, Eichelmast).1)

Джбътъ още въ прасловенско време е билъ царь на горитЬ, 
най-добриятъ пр"Ьдетавитель на дръвесната сила. СкамеЕгЪли 
остатъци отъ джбъ се намиратъ въ третичната Формация. Дж- 
бътъ господствува въ умерен нотоплия поясъ отъ северното 
полукжлбо. Отъ 230-те негови равни видове въ Европа сж 
известни 20, а въ Азия 97.!)

За распространението на това дърво отъ край време въ 
границите на нашето отечество между другото свидетелству- 
ватъ и следните имена на заселени места: Джбова махала 
(Ломски окржгъ, Лом. окол.), Сарж-меше (Варнен. окр. и окол.), 
Джбникъ Горни и Долни (Плев. окр. и окол.), Джбене (Пловд. 
окр., Карл. окол.), Меше-махале (Русен. окр., Тутр. окол.), Мешелии 
(Слив. ок.), Церово ( С о ф . окр., Искрец. окол.), Церово (Татаръ- 
Паз. окр. и окол.), Церова кория (Търнов. окр. и окол.), Джбрава 
(Тър. окр., Елен. окол.), Джбница и Джбленъ (Макед, Неврокопско), 
Дамбени (Макед., Костурско), Дабеница (Мак., Тиквеш.), Церово 
(Мак., Тетовско), Церъ (Мак., Битолско), Дабяне (Мак., Прилеп.), 
Церово (Мак., Флоринско), Джбово и Дамбово (Мак., Авретъ- 
Хисар.)3) При техъ  ще приложимъ и собственното име Джбрава, 
малко селско бранище което принадлежи на селото Дълбоки, 
Старо-Загорски окржгъ и околия.

** *
Силниятъ, високъ, дебелъ и сжковитъ джбъ, който обича да 

се простира на длъжь и на ширь, безъ да обръща внимание, че 
съ това пречи на съседната растителность, който пуща на дъл
боко въ земята своите корени и не се бои отъ ветровете и буригЬ, 
бива симболъ на мжжа, на неустрашимия юнакъ, къмъ когото 
винжги се пази особио почитание. Да се сравнява прочее джбътъ 
съ силния мжжъ е тъй естествеино, като че отъ само себе се 
налага на човека. Подобно сравнение, миого распространено въ

J) Miklos. op. c it  стр. 407 ; БуЬиловичь, op. cit. стр. 1S2—188.
*) Вудиловичь, op. cit. стр. 327.
8) Списъкъ на общинигЬ княжество България, София, 1891 ; С. И. Веркомч*, 

ТоаографичесБО-зтаографическШ очеркъ Македоши, СИетерб. 1889 и Доиолвеше.
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поезията на разнит'Ь народи, срещаме още въ Омировата Илиада. 
Като говори га двама решителни юнаци, Полипбтъ и Леонтйй, 
които пазили вратата на една кргЬаость, ето вакъ ги характери- 
зува старо гръцкиятъ поетъ:

Както високи джбови дървета 
По горигЬ биватъ здраво вкоренени 
И отъ дъзвдъ и буря биватъ неподвижни:
Тъй и Til двамата се надържахаь 
На себе си и царь Азия чакахж.1)

Между народнитЬ п^сни на слов^ните нерядко се ср^ща 
да се сравнява баща, съпругъ, гоеаеъ — кавакъ и пр. съ джбъ. 
Въ едва словашка п̂ Ъсня напр. еирота девойка въ оплакваньето 
си, че н̂ Ьма съ кого да се утНЬши, казва:

А muoj je otec Моятъ е баща
Zeleny dubec Зеленъ хи джбецъ,
Pri mori stojad: При nope стоещи:
More pribudlo, Придойде море,
Otca mi vzalo . . . .  Отне баща ми . . .  .

(Kollar, Nar. Zp. II, 123; Sobotka, Rostl., стр. 70)

Въ една южноруска и-Ьсня жената вове стария си съпругъ 
длСгв, а себе си бр-Ьза:

Ой тм дубъ, я береза; Ти си джбъ, а авъ бр^за,
Oä Tbi шявмй, я твереза . . . .  Ти си пиянъ, авъ тавр&за . . . .

(Метлин. 471).

ДЪвойка малоруска ходила ва гжби, па си вагубила пжтя; 
като вървела нввъ гората, дошла до единъ зеленъ джбъ, 
комуто каава: „ой тутъ же я ночовати буду“ (тукъ ще но- 
щувамъ); ала се измамила: не било веленъ джбъ, но било 
нладъ кавакъ:

Я  думала, що дубъ зелененькШ,
Ажъ (ала) то стоить козакъ молоденьюй . . . .

(Сбор. Вил. 74 ; Sobotka, op. cit стр. 71).
Такива сравнения срещаме и въ българската народна по

езия. Въ една пгЬсня напр. исполинътъ Арапинъ пада подъ 
удара на тежкия бовдуганъ, както джбътъ, горскиятъ великанъ,

>) Ф . Велиевъ, Ossap. Ил. пйсепь X I I , стихъ 191— 194, стр. 324. Понеже тъй &гЬдно 
e t предадени въ български пр+.водъ ткзи хубави стихове отъ Омира, позволяваме си да гя 
врнведемъ тука въ руски пр&водъ отъ ГнЬдвча, като достаннн $в повечето читател» и пб- 
близки до оригинала:

Словио на хблмахъ л1и:истнхъ внсоковершннине дубн,
Еон и в!;теръ и дождь, ежедневно истрЬчая, внносятъ,
'Голстнми въ землю хонями, широкоразметннми вросвш:
Такъ ■ ови, ма когучесть рукъ и на храбрость иадйясь,
Мчавшагось Aaix буриаго ждалк, пезнблемо стоя.

(Млада Гомера, irfce. X II, стр. 132— 136).
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се събаря на суровата земя. Боленъ Дойчинъ и исполинъ Ара- 
пияъ се бикктъ. Дошло редъ Дойчинъ да хвърли съ боздуганъ:

Кога джипнж жълта боздугана,
Го погоди между двйтЪ очи,
Се разглоби глава Арапинска:
Какъ джбъ печенъ, кога той си спружи (простре),
Той се спружи на сурова земя . . . .

(Милад., стр. 245, № 154).

Въ свадбарски песни дваиата мощни сватове, бащи на 
младоженците, се сравняватъ съ два джба. Невестинътъ баща 
се представлява отъ веленъ даьбъ, който е повехнжлъ, а аете- 
вътъ баща — отъ сухарь, който е пуснжлъ листа. Причината 
на тази промена се обяснява отъ самата песня, въ която 
вториятъ пита първия:

—  Ой дж.бе, джбе, ,
Ой веленъ джбе,
Та що си, джбе,
Зеленъ повйхвжлъ,
Пъкъ азъ съмъ, джбе,
Сухарь пролистнжлъ?

Ето какъ отговаря на това злочестиятъ джбъ, представитель 
на момвнъ баща:

Та какъ не щж. съмъ 
Зеленъ повехнжлъ?!
Та какъ не ще си 
Сухарь пролиегажлъ?!
Иа мои двори 
Мъгла попаднж . . .
На твои двори 
Д бФ, слънца грЪжтъ!

(Сбор. на Мин., кн. IV, стр. 34).

Това сравнение е прилично на каааеото пб-горе въ пър
вата часть, дето д в ете  свекърви се сравняватъ съ две дървета, 
отъ които първото, представитель на момкова майка, цъвти и ва- 
вързва, а второто — на момина майка — цъвти, ала не завързва. 
Както се внае отъ други свадбарски песни, мъглата, паднжла 
у момини двори значи: скръбь отъ равдЬлата на момата съ 
родителския домъ, а пъкъ дветЬ слънца, които греж тъ у момкови 
двори, сж двамата младоженци.

Въ друга свадбарска песня се среща подобно сравнение на 
човекъ съ джбъ пове&нжлъ и посъхнжлъ, безъ да се дава пб-ясно 
да се разбере, кому се отнася то, ала отъ горнята моавемъ да 
се сетимъ, че и тука ще е дума ва моминъ баща. Въ Брацигово, 
споредъ г. Г . ГГ. Русески, ето какъ пенктъ момите въ момкова
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дворъ, кога да носштъ вода за да вам^сньтъ погачата. Пи- 
татъ дгьба:

—  Ой джбе, джбе, ой веленъ джбе,
Защо си, джбе, зеленъ пов1»хнгьлъ,
Зелепъ повЪхвжлъ, кървавъ посъхнжлъ?
Да ли те, джбе, слана ослани,
Или те, джбе, пожарь пожари?

Джбътъ отговаря, че не е това причината на неговото повЪж- 
ванье, но

Снощи сж не дв'Ь номи сЬкли,
Да нахранжть кумови три коня.

Джбътъ се сргЬща и въ една народна п-Ьсень, която се п"Ье 
по Гергевдень на люлкитк Въ неш два гължба, излйтЬли отъ 
джба, покавватъ „стройници" (снобници, д&вееноби, женижли, 
сватовници), които отиватъ да искатъ момата. Тъй се припева 
обикновенно, кога аюл^щтъ мома ва жененье. Ето самата п4сница

Излстнжли два гължба отъ дгьба;
Не ни били два гължба отъ джба,
Токо били два стройни ка по йона.
У  ще ли е това моие при иайгеа,
Що го питахъ (искахъ) лани есень за брата?
Ке го питаиъ овой есень за мене.

(Милад., стр. 503, № 635).

** *
Въ занятието на овчаригЪ джбътъ, който захваща съ кло- 

нигЬ си голямо пространство, служи ва да се гради подъ него 
ягвило. Напр.

Гради Богданъ ягнило 
На връхъ Стара Планина,
Подъ елика, джбика . . .

(Ил. Сб., стр. 206, № 149).

Джбътъ подъ название „греничка“ (отъ граница), подъ 
която занаятчии работньтъ, се ср^ща въ сл^днята п^сня, ва- 
писана отъ г. Ст. Поповъ въ Тетевенско.

Израсло дърво високо,
Колко високо, широко,
Сета е гора завило;
Само едно дърво остало,
И то б,Ь(ше) клета греничка.
Подъ него седкьтъ златари,
Златари и ка«*>танджии,
Сини си седла шияхж,
Златари юзди л^яхж,
И се на годежь к&н&хж . . .
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Като хайдушко дърво по предимство, както ще видимъ 
пб-нататъкъ, въ нашата народна поезия се въсп^ва букътъ. 
Обаче по8натъ ни е единъ случай, въ който и джбътъ се среща 
като дърво, съ което си служжтъ по никога харамиите. Тъй 
напр. разбод-Ьлъ се единъ отъ харамиитЬ; саоредъ „в̂ Ьра и 
клетва“, която си иматъ те , носили го сички наредъ. Братъ му 
го носилъ цкля  три недЪли, па напоконъ

Вече брата додеяло:
Върза коня на два дгьба,
Кладе браха подъ два д&ба,
Та (си) стаил, та киниса,
Та отиде еъ харамии . . .

(Верковичъ, 1ГЬеме македон. буг., стр. 194, № 182).

*
* *

Джбътъ е игралъ видна роля въ религиите на индоевро- 
пейскитЬ народи. Тъй напр. у  старите гърци храмътъ на Зевса 
въ Додона се е наииралъ въ една д&бова гора. Тамъ е билъ 
най-стариятъ и най-прочутъ оракулъ въ Гърция; той състоялъ 
отъ единъ свещенъ джбъ, на който сЬд^ла златна гължбица, 
ов^нчана отъ он-Ъви, които сж дохождали да търсштъ проро
чеството на Вевса. Чр^зъ шума на листата отъ своя джбъ, 
които сж се движали безъ да ее бивали раздухвани отъ вятъра, 
Зевсъ е изв^стявалъ на хората своята най-висока воля. Въ този 
Зевсовъ храмъ е имало и дв'Ь свещенни гъл&бици, по хвърка* 
нието на които се предсказвало.

Въ германските покрайнини джбътъ е билъ посветенъ на 
Бога Тунаръ, Донаръ или Торъ. Почитанието на това дърво 
е било упазено дълго време, дору следъ като св. БониФаций, 
германски апостолъ, накаралъ да искоренштъ въ Баисмаръ на 
р. Везеръ д&ба, който е билъ посветенъ на бога гръмовържца. 
Голема е била изобщо скърбьта на германците, особно на же
ните, кога сж се лишавали отъ свещеннигЬ дгьбове, жилище 
на техните богове.1)

У литовците се е почиталъ джба като дърво посветено ва 
бога Перкуна. Въ една гора ce намиралъ като светиня единъ 
много старъ, големъ, зиме и летЬ зеленъ джбъ, който е балъ 
околовръстъ ограденъ и целата ограда била облечена съ дълги 
бели платна, ва да не може никой да погледне тази светиня, 
дето еж. имали жилище боговете. Предъ джба срещу идолче- 
тата на боговете имало олтарь, въ който се принасяли жертви, 
и свещенниятъ огънь на него небивало никога да изгасне.8)

l)  De Gubemaiis, op. cit. t. I l ,  стр, 73—74.
*) Bteger, Nauéuÿ Slovnft, „Litvané“, стр. 1389—40.
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Историческите известия ва култа на дт^ба, посветенъ 
на бога Перуна, у старите словен и сж доста многобройни. 
Въ паметниците, останжли отъ н^ЬкогашнитЬ балтийски сло- 
егЬни, се споменува често за Перуновг Ьжбъ, особно при опр-Ьд-Ь- 
дявье граници. Въ единъ паметникъ отъ 1302 г. се говори за 
Перуновг джб%, като граничевъ внакъ на имота, който билъ по- 
диренъ отъ галицкия княвь Левъ Даниловичь на Пр^мишъл- 
ската епископия. Хелмхолдъ въ своята хроника отъ 1155 г. раз- 
сказва sa гората, която се намирала на пжтя отъ Старградъ до 
Лубенъ, д^то сж живели балтийските словЪни и д-Ьто между 
най-старите дървета се намирали и свещенни джбове, които били 
посветени на бога Провенъ. Около тЬзи джбове имало широко 
правно М'Ьсто и дървенъ плетъ съ двои врата. Това йгЬсто било 
най-светото въ цялата страна, и тамъ се извършвали различни 
тържества и обреди. Въ заградената горица никому не се по
зволявало да вл’кзе, освЬнъ жрецътъ или онзи, който щгЬлъ да 
принася жертва и хора, които се заплашвали отъ опастность 
да бждатъ убити. Около ЕЦетинъ, споредъ Херборда, имало 
единъ гол^мъ свещенъ джбъ, покрай който течалъ единъ хубавъ 
взворъ; простиятъ народъ го считалъ за жилище на н̂ Ькой 
богъ и го ималъ на голяма почеть. Когато по запов^дь на 
епископа Отона Бамбергски въ 1124 г. щ-Ьлъ да бжде отсЬченъ 
този джбъ, хората молили епископа, да имъ го остави поне ва 
споменъ, като се обещавали, че не щжтъ вече да почитатъ нито 
дървото, нито местото, но че само подъ еЬнката му ще се на- 
слаждаватъ.

Константинъ ПорФирогенетъ свидетел ствува, че русинитЬ, 
вято отивали на походъ ва Цариградъ, жертвували при единъ 
гол&мъ джбъ птици, хл"Ьбъ и месо. Сарницви говори за поля
ците, че въ честь на бога Перуна (in del Piorun laudein) пазили 
денЪ и нощ4 огънь отъ джбовн дърва. Сжщото се подтвърж- 
дава и за руеитз въ Новгородъ. 8а чехитЬ казва Хаекъ 991 год., 
че на Петржинъ ваклаждали зимно време огънь при единъ 
голЬмъ джбъ. г)

Нъма съмнение, че подобно вначение е ималъ джбътъ и у 
нашия народъ. Самото название граница у  българитЬ и сърбите 
сочи къмъ споменжтля обичай у другите слов^ни да се упо
требява джбътъ за пр^дЪлъ на н^кой имотъ. Когато въ по
ловината на X IV  столетие върлували въ България сектите: 
богомили, исвхасти и адамити, нЪкой си поб^гнжлъ отъ Цари
градъ калугеринъ Теодоритъ, ревностенъ распространитель на 
исихастското учение, ивново съживилъ несъвсЬмъ изгубените 
езически остатъци у българите и дору училъ да се почита,

•) M âchai, op. cit. стр. 23—24; Sobatka, op. cit. стр. 76—76; M anhardt, Вяшпк., стр. 67; 
De O vbem atis, op. cit. t. II., стр. 74.
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като божество единъ джбъ, подъ който сж се клали жертви, 
овци и агнета. Подобно на св. БониФаций и епискооъ Отонъ, въ 
Търново св. Теодосий Търновски заиоьгЬдадъ да отсекжтъ този 
джбъ.1) НавЬрно у самия народъ не е било искоренено още покла- 
няньето на джбовете и еретикътъ Теодоритъ се е въсполвувалъ 
отъ него, за да спечели пб-вече привърженци на своето учение. 
Това ни подтвьрждаватъ и н^кои до сега у пазен и обичаи и 
обреди, които смело можемъ да считаме като пр^ми остатъци 
отъ култа на джба. Любоаитни данни въ това отношение би 
се набрали въ сичките български покрайнини. Колкото ва при- 
мЪръ ще приведемъ тука няколко отъ познатите намъ.

Споредъ г. Ц. Гинчовъ, въ различни мтЬста изъ нашето 
отечество има големи вековни дървета, които се почитатъ отъ 
народа ва св&щнни и ги зовжтъ самодивски. Такива дървета 
еж най-вечето он^аи джбове, подъ които излааятъ да се мо- 
дш тъ за дъждъ или за равминванье н-Ьиол злочестина и подъ 
които се яджтъ курбаните.*)

Въ н^кои села отъ Хаджи-Елесска околия, по думите на 
г. Алек. Поповъ, се черкуватъ и колжтъ жертви (курбани) въ 
места, покрити съ джбове, които пр&дставятъ една приятна 
градина (с. Скобелево и др.). Въ с. Дервентъ, сжща околия, пра- 
вьжтъ това въ градището или въ корията. Градището е место 
ср^дь селото, обградено около съ гидъ, а корията е джбрава, 
която се намира на сЬверъ отъ селото, и дЬто водосв-Ьтътъ 
обикновенно се извършва подъ единъ джбъ.

Около село Рорне-ЦЬровене, Искрецка околия, както раз- 
сказва г. Чаркчиевъ, прЬди 150— 200 години имало гжета це
рова гора, отъ която сега едвамъ сж останжли няколко в-Ьковни 
церови дървета. Къмъ тЪхъ народътъ гледа съ страхопочитание 
като къмъ „свърхестествеини сжщества“, които се располагатъ 
съ еждбата на хората. Никой не см'Ье да сЪче или рЬже отъ 
тЪхъ, нито да ги употребява въ нещо; а когато дървото отъ 
само себе падне, оставатъ го тамъ да си изгние на местото. 
Ако би некой да посегне върху му, той или родътъ му ще 
си пострада.

Споредъ съобщените намъ сведения отъ Вълчиновъ, въ 
с. «Локорско, С о ф и й с к и  окржгъ, на истокъ около 1/г часъ има една 
местность, наречена „Лозята“, дето се намиратъ остатъци отъ 
стари ловя и между другите дървета има три голЬми и неза
помнени стари джба. Едно време, както приказвали стари хора, 
въ некои добри дни (големи праздници) презъ годината сж се

*) Иречекъ, Истор1я Болгаръ, Одесса, стр. 4 08 ; Не&Ьлко Ж ековъ, Стълпь Праюслми 
ялн кратки чьртн отъ Животописашл Святаго ПрЬподобнаго Отца нашего Тео*ос1я Тър- 
новскаго, вздава Калчо Пасковъ, В^лградь, 1867, стр. 7.

*) Трудъ, Лвтерат. научно списание, го*. II, еи. I, Търново; 1888 г., стр. 60—61.
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събирали селявитЬ подъ т'Ьеи джбове на служба, отъ което 
вр̂ Ьие и до сега се е у пазилъ  при т&хъ единъ кръст б , вакопанъ 
въ земята. Сега вече тамъ не се служи никаква служба, а само 
като х о д б ь т ъ  на св. Троица съ иконитЬ около синора на се
лото, момчетата съ клепалото, попътъ, епитропътъ ка черквата 
и дяцитй обикалятъ единъ пжть и около гЬхъ три джба и 
ги миросватъ. Миросваньето на джбоветЬ става тъй: ввиматъ 
свредель, та провъртатъ въ дънеритЬ имъ дупки и въ тгЬхъ 
наливатъ миро. ТЬаи джбове, казвали стари хора, пазгЬли си
нора на селото отъ градушка, порои, халовити дъждове и други 
повреди. Кога се задад-Ьдъ облакъ подъ селото, низъ облака ивла- 
8яли крилати змЬеве и с лазя ли при тЬви джбове, па се би ял и 
съ хадитЪ и съ силата на мирото имъ надвивали, та ги раз
гонвали оть селото. Никой не смгЬялъ да с'Ьче отъ тЬви джбове, 
защото голяма щета и много елини и б%ди би го спол&тЬли. 
Тъй напр. пр^зъ 1878 г. Димитъръ Илковъ, сега писарь въ 
сжщото село, се качилъ на единъ отъ джбоветЬ, та отсЬкълъ 
доста сълпове за игра — талабасканица. Като се навелъ и изси- 
лилъ да удари тоягата си въ земята, ножътъ му, бевъ ножница 
туренъ отъ л^ва страна въ пояса му, го уболъ подъ корема 
и силао го ранилъ. Сичви повярвали, че тави поличба е нака
зание за отсЪченитЬ джбови сълпове. БабитЬ и други жени 
роднини на ранения се растичали да турятъ мъхове, гжби и др. 
отъ пб-старигЬ дървета за да се спре кръвьта.

*♦ *
Остатъци отъ отколешно почитание на джба сж се упа- 

8или у европейските народи и до днесь въ други обичаи и 
обреди, които сж свързани съ християнскитЪ праздвици, ала 
въ които все пакъ личи езически характеръ. Такъвъ е напр. 
обичаятъ да се туря на огнището да гори по коледа пънь отъ 
н-Ькое дърво, особно джбъ. Този пънь по скандинавски се зове 
jul-blosk, авглийски ÿule-clog, немски Weihnachtslock, Францувки 
souche de Noël. Особно любопитенъ е посл&дниятъ въ южна 
Франция. Коледниятъ пънь (souche de Noël) играе тамо голяма 
роля въ правдника на зимното слънцестояние. СелекигЬ жи
тели мислштъ, че той тр-Ьба да бжде главно отъ слива, череша, 
или джбъ. Ако то8и пънь гори добр^, то е добъръ знакъ —  
Господь го е благословилъ. Вжглищата и пепельта, които съ- 
биратъ съ голяма грижа, най-много се употр^бяватъ за л^ку- 
ванье набъбнжли сливици въ гърлото. Онази часть отъ пъня, 
която е остаежла неивгорена, служи на селянитЬ за клинъ 
или подлога въ олуговетЬ имъ, защото искатъ да кажжтъ, че 
това ужъ помагало за да вървньтъ добргЬ ткхнитЬ сЬидби ; а 
пъкъ женитЬ вапазватъ ггЬкои кжсове отъ него дору до Бого-
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явление (Водици) за да бжде добр^Ь на пилетата. Въ ДоФине 
джбовиятъ пънь се зове chalendal, въ Провансъ calignaou (т. е. 
calendeau, les calendalis отъ calendaa. l)

ОЪки, рааумНЬва се, ще се сЬти, че спомен жтиятъ коле- 
денъ пънь има голямо сходство съ нашия бждникъ, който съ
ществува тъй сжщо и у другитЬ югословЪнски народи: сърби, 
хорвати и словинци. Тъй напр. у  сърбит^ на бждни вечеръ, 
щомъ се стъмни, донася домакинътъ въ стаята два или три 
млади джба, единъ и половина лакетъ високи, окастрени отъ 
клонитЬ, ала неразцЬпени, сЬкой отъ които се зове бадн>ак. 
Щомъ домакинътъ пр-Ькрачи прага съ първия баЬн,ак, па по
здрави домашнитЬ м имъ честити бжЬния вечеръ, домакинята и 
другитЬ домашни хвърлятъ върху му жито и оризъ, като му 
отговарятъ на поздрава, Посл/Ь турятъ бждника на огъня и 
сЪдатъ да вечерятъ. Полазникътъ или полажайникъ (бълг. по- 
л^зникъ), който най-напр&дъ полове (вл̂ кве въ кжщата), между 
другитЪ благословии, разравя огъня и хвърля по няколко дребни 
пари въ огъня или на бъдника. Блдникътъ не оставатъ съв- 
еЬмъ да изгори, но послЪднигЪ угърки главни ивваждатъ, 
изгасватъ ги и ги турятъ между в^ткит:Ь на овощнитЬ дър
вета, 8а да роджтъ добр^.8)

Обредътъ на бждника е токоргЬчи сжщиятъ и у българигЬ, 
както у сърбитк Тъй напр. въ Кюстендилско, село Гръбино, 
споредъ г-на Петровъ, пр^зъ деня ср^щу коледа домакинътъ 
докарва отъ гората единъ джбъ, отъ който се приготвя бждни- 
кгьтъ. Джбътъ тр^ба да бжде отсЬченъ тъй, че да се не допре 
до земята, но отъ ржката •— въ колата. Единъ клонъ отъ бъд
ника се отсича още отъ вечерьта и приготвя отъ вънъ, та 
първиятъ, който най-напр^дъ стане отъ сънь по коледа и 
излезе И8ъ кг&щи, на влизанье го внася съ тЬзи благословии: 
„дошелъ Божикь, похвалилъ се съ берекетъ: ягнета, ярета, 
дълги ръжеве, бгЬли пченици и пр.“ Въ Кюстендилско на бжд- 
ника казватъ още и прЪкладпикъ. Той се туря, споредъ г. Лю- 
беновъ, да се обгорва на огнището, д̂ Ьто има накланъ го- 
л^мъ огънь, пр^въ цЬлата нощь. На бждника вапалватъ во- 
щена св^щь, недогор^ната часть отъ която чуватъ, та ш па- 
лньтъ на сито пр&дъ облакъ, кога вали градъ. На първия 
день на коледа единъ отъ домакинитЬ взима бждника и го 
разцепва на двЪ половини, отъ които едната остава за клинье 
на оралата, а другата занася и забожда у онази нива, която не 
ражда. (Любеновъ, Баба Era, стр. 27— 29).

Споредъ г. Д. Мариновъ, бждникътъ е растица (храстъ) 
отъ церово дърво дебела и дълга, отсечена на малка коледа.

*) M anhardt, Baomkultu», стр. 2 2 6 ; Sobotka, op. cit. стр. 81.
*) В. К арауиЯ , Pjc4hbk, вижъ бадвьак, полйя^ник ; М июЯевнЯ, хввог Срб* селлю, 

Гю свнк српсЕог учевог друштва, »и. Y , Београд 1867, стр. 122, 126.
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На пб-дебелия край, който е билъ до кореня, провъртатъ 
дупка, гуждатъ въ неш масло и медъ, а по вгЬкога и бучка 
таиянъ и задънватъ ж  съ дрЪново клинче. Тоя дебелъ край 
на бждиика овиватъ съ бело платно. Бждникътъ тр"Ьба да 
гори ц^ида нощь зн да държи (поддържа) огъня, та да не огасве, 
вагцото това било много зло за кжщатя. Сутриньта, щомъ 1гкмг»тъ 
втори и трети петли, вдигатъ го и скжтватъ, колкото е оста
нало, за да гаскктъ въглища отъ него на дгкца урачасали 
(Жива Старина, кн. I, стр. 76, 77, 79).

Въ Кукушъ (Македония), както и въ много други места 
ивъ нашето отечество, бждникътъ тр^ба да гори цялата нощь 
и да остане отъ него единъ кжсъ, който вардштъ до другата 
година за да подиалв&тъ огъня на сжщия вечеръ. Въ Велесъ 
този кжсъ закопаватъ въ лозьето за да стане гровдьето черно 
(Мидадиновци, стр. 521— 2).

Въ Копривщица и другаде оставатъ бждникътъ да тл"Ье 
по малко до Богоявление. Пепельта отъ него служи за л"Ь- 
кувание на добитъка (Каравел. Памятники, стр. 276— 8).

Още пб-характеристиченъ е то8и обредъ въ Добр. околия, 
въ Варнен. окржгъ. Въ с. Богданово, сгьща околия, срещу ко
леда, споредъ г. Цугуларевъ, отсичатъ едно церово дърво около 
4у 2 аршинъ дълго и дебело една педя, което зовжтъ дървотникг. 
Турятъ едина му край въ огъня да нагори малко и после го 
огасватъ. На втората и третата вечерь пакъ сжщето правньтъ 
и после го вдигатъ презъ делничните дни. Срещу Нова година 
(Сурваки) турятъ му въ огъня пакъ другия край за да се на
гори, както първиятъ. Това сжщото правк&тъ превъ праздни- 
цнте Бабинъ день и вече вдигатъ дървото или на тавана 
или на друго место. На Гергевдень, преди да изгрее слънцето, 
надробяватъ саьщото дърво на толкова части, колкото отделни 
ниви иматъ и на сгЬкоя нива на края забиватъ по една часть 
отъ нагореното дърво. Това правьаьтъ за да се предпазватъ 
отъ магесниците, които ужъ взимали произведенията отъ по
сети те ниви.

** *
Д ругъ не пб-малко интересенъ остатъкъ отъ култа на джба 

е произвежданьето на тъй наречения новъ огьнъ. То е една 
важна преживелица отъ най-първобитното състояние на човека, 
който, лишенъ отъ други пб-практически средства за проив- 
вежданье огънь, служилъ си е за тави цЬль съ въртенье едно 
дърво въ друго, както правн&тъ това и до сега дивите народи. 
Обикновенно е *  въртели некое твърдо дърво (джбъ) въ друго 
меко. У индусите този огънь и до днесь се счита за свещенъ; 
споредъ думите на индийската Риг-веда, новия огънь „сх родили
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хората отъ две ирани чр^въ бързо движение на ржцЬте си.“1) 
Тази преживелица сжществува у сичкитЬ индоевроп, народи.

У германските племена новиятъ огънь се зове notfeuer (стар. 
nötfiur), т. е. огънь, отъ който се осЪща настоятелна потреба 
и който се добива въ случай на всеобща нужда — зараза. 
И наистина този огънь се употребява за л^куванБе боленъ 
добитъкъ: крави, конье и свини. Кога чума нападне добитъка, 
селяните наклаждатъ notfeuer. Въ уречения день въ сички вещи 
ивгасятъ огъня, тъй че въ цЬло село да н^ма нито една искрица. 
Отъ сЪка кжща носштъ слама, дърва и други н'Ьща за горенье; 
после забиватъ въ земята твърда джбова цепеница и проби- 
ватъ въ нен& дупка; въ тази дупка навиратъ не коя върлива, 
обвита съ слама и намазана съ катрань и ш. въртньтъ до то
гава, докждъ не се покаже пламъкъ. Този пламъкъ подпалва 
сламата, сухите листа и другите неща, и съ него веднага 
наклаждатъ натрупаните между две загради дърва, прЬзъ 
които прекарватъ дважъ-трижъ сичкиятъ боленъ добитъкъ.2)

Новиятъ огънь се произвежда и у словенските народи: 
русите го зовжтъ древесньШ, лЪсний, новьш, живьгй, лЪкарственний 
или царъ-огонъ; сърбите — ватра (огънь) жива, живи огть; че
хите — ЬоЙ ohen. У русите напр. прибегватъ ктьмъ този огънь, 
щомъ се яви некоя голема смъртность между хората или до
битъка. Най-напредъ християнската община ще покани све- 
щенника да стори молебствие и да обиколи съ иконите и 
хоругвитЪ селото. Въ това време наклаждатъ новъ огънь, като 
тринБтъ едно дачбово дърво съ друго сжщо д&бово. Съ при
готвения тъй огънь ваиалватъ кандило и свещи предъ иконите 
въ църквата. Отъ църквата този огънь се пренася по кгьщитЬ, 
дето се и събира като най-верно средство срещу болестьта. 
Ако се появи моръ по добитъка, служжтъ на полето общественъ 
молебенъ съ водосветъ, ископаватъ единъ трапъ и го напълнятъ 
съ сметъ (боклукъ), кожани кжсчета, вълна и сухи кости, па 
сичко това подпалятъ съ новъ огънь; после прекарватъ прЪвъ 
този трапъ селския добитъкъ и го ръскьтъ съ светена вода. 
Кога се извършва тови обредъ, стариятъ огънъ на всждЬ се 
изгася и като кладжтъ пещите и осветяватъ стаите, другъ 
огънь не употребяватъ освенъ добития съ триенье.8)

Сжщиятъ обичай е распроетраненъ на всждЬ въ България. 
Въ Хаджи-Еллеско, напр. по думите на г. А. Поповъ, ето какъ

’) Волковъ, Сбор. на Мин,, Науч. Отд., кн. V, стр. 218 (у него цит. Rig-veda, VII, 1—1
*) Аоанасъквъ, op. cit. И, стр. 20—2 1 ; Sobotka, ир. cit. стр. 85 (у вего цит. Grimm, 

Deut. Mythologie, 502— 6).
’) Аванасъевъ, op. cit. И, стр. 18—19; Machal, op. cit. стр. 150; Сумцот, Культур. 

пережкватя, § 54.
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се произвежда новиятъ огънь за предпазвание добитъка отъ 
болесть. Зематъ две сухи дкбови дървета, две сухи и тънки 
лескови и дв-к дебели въжета. Забиватъ дъбовите дървета въ 
земята, близо едно до друго, и пробиватъ въ гЪхъ по една 
дупка, тъй че д в ете  дупки да се падатъ една срЬщу друга. 
Отъ лесвовитЬ дървета ивделватъ едно дърво дълго, колкото 
разстоянието на д в ете  забучени въ земята дъбови. Това лесково 
дърво се подшилва на двата си върха и теви върхове се на- 
виратъ въ дупките на забучените джбови дървета. Отъ вър- 
теньето на лесковото дърво въ дъбовите се произвежда новъ 
огънь, презъ който прекярватъ сичвиятъ добитъкъ отъ селото, 
за да го предпазкьтъ отъ моръ.

Може би въ свързка съ култа на джба, се намира и пече- 
ньето на огънь отъ джбови дърва жертвата, която се припася 
на Бога, въ единъ вариянтъ отъ иввестната пееня за по- 
жертвуванье Исаака отъ баща му Авраама. Тука Исаакъ е за- 
местенъ отъ Богумча. Споредъ дадения обровъ на Бога, когато 
детето порасло, Авраамъ

Покара сина сп Богумча,
Покара да го накара 
Въ гора ми гора зелена;
Насечи дърва мешови (джбови),
ГолЪнъ си жертвенникъ (?) направи,
Че тури сина си Богумча,
Богу курбанъ да го заколи,
ПрЪдъ Бога да го принесе . . .

(Блъсковъ, Градинка, год. I, 1876, кн. 6, стр. 12).

Джбътъ се употребява и у народната медицина. Въ Тул- 
ската губерния, въ Русия, селяните гледатъ да намерквтъ въ 
гората некои стари дъбове, до които да истичатъ извори; 
белкйтъ отъ вейките имъ кора, потапятъ кь въ иввора и после 
hs носньтъ на дланьта си ва предпазванье отъ зжбоболъ.1) 
Подобно лекуванье има и у насъ. Напр. въ Кюстендилско за да 
премине болката на вжбите варк&тъ джбови листа и шишарки 
(плодъ отъ джбовото дърво=желждь) и съ водата топньтъ болния 
зя»бъ (Любеновъ, Самовили, С о ф и я ,  1891, стр. 18).

Б р у с т ъ т  Ъ.

Думата брЬстъ (ulmus) е прасловЬнска и първоначално е 
гласела: *берстъ; тя е распространена у сичкате словенски 
езици: старобъл. кръстъ, словин. brest, хърв. bresit, brjeat, сръб. 
бри)ест, малор. бересть, белорус. бересцень, рус. берестень, 
берестъ, пол. brzost,2)

■) А ванасъевг, op. cit. II, стр. 103.
*) M iklos. op. cit. стр. 11; БуЪил. op. cit. стр. 132.
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Bp'bcTOBHT'b скаменЬлости ce срЬщатъ въ пластовете отъ 
третичната еаоха. Отъ 15-тЬ равни видове бр^Ьстъ има равстЪнни 
по равнините и планините въ п6-гол"Ьмата часть отъ Европа.1)

Има у насъ доста имена на заселени места, произведени 
отъ брЬстъ, както и отъ кара-агачъ, турското название на това 
дърво. ТЬ сж: Бр&скье (Вратч. окр., Б-Ьлослат. ок.), Брестовица 
(Кюстенд, овр., Боеилгр, ок.), Брестовица (Пловд. окр, и ов.; 
Пл-Ьв. окр. и ок.; Руссен. ок., БЬлен. ок,), Брястово (Ловч, окр. 
и ок.; Хаск. окр, и ок.), Бр^стъ (Свищ окр., Ник. ок.; Кюстенд. 
окр., Дуп. ок.), Бр'Ьстъ (Макед., Пазар., Струмич., Керчов., Щипсвц 
Дойран.), Кара-агачъ (Бург.. Варн., Плов., Руссен^ Свищ,. Ст,- 
Загора).2)

•* *
Това Т0ЛКО8И распространено у  насъ дърво токорЪчи съв- 

сгЬмъ не се среща въ народната поезия. Намъ е известна поае 
само една п^сня, записана отъ г. Г . Тодоровъ въ Искрецво, 
въ която брЪстътъ се явява като дърво, на което кука кукувица 
и известява н^кое бедствие. Ето какъ захваща тя:

Закукала кукувица,
Пр^дъ мънастирь у бръстьето,
Като кука, дори дума:
— ИзлЪвь, излЬзь, старъ игуменъ,
Изгора ти Света Гора . . .

Брестътъ въ много случаи е заместялъ д<ьба още въ 
старо време. Той е билъ за старите народи дърво на Онейросъ 
или на Морф&я и поради това до некжде и той се е радвалъ 
на известни почести.3)

Вековни огромни брестове у насъ тъй сжщо стоь&тъ на 
редъ съ дъбовете. Такива напр. сиоредъ Цв. Вълчиновъ, го
леми и пб-малки брестове, които служкьтъ за слогове на ниви, 
се намиратъ въ с. Докорско, Софийско, до 20 — 30 на брой заедно 
съ незапомнените три големи джбове, 8а които се каза nô-ropt. 
Споредъ г. Ц. Гинчевъ, между дърветата, които се почитатъ 
отъ народа ва свещенни, самодивски, спадзтъ и вековнигЬ 
брестове, които растжтъ край водите и долищата. За такива се 
брокктъ напр. брястовете въ Честово, край Янтра, Лесковско, 
дето се намира и гигантскиятъ тисещолетенъ церъ.4) При 
церовете, които се почитатъ и пазъжтъ отъ народа въ с. ЦЪ- 
ровене, Искрецко, споредъ г. Чаркчиевъ, има и вековни брестове.

*) Будил., ор, cit. стр. 327.
*) Списгкъ на общин.; Верковичъ, Топ.-атн.
*) De Oubernatis, op. cit. t. I I ,  стр. 269— 70.
♦) TpyA"bi литературно-научио списание, Търново, год. II , I, 1888, стр. 60—1, 53.
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Б у К Ъ Т Ъ.
Думата букъ, бука (fagus) е останжла отъ предисловен. пе- 

риодъ; тя се ср'Ьща въ сичвитЬ словенски езици: старобъл.
Боуки (fagus, littera, liber), отъ д^то и Боуккярь, словин. bukev, 
bukva, сръб, буква, буквица, чес. buk, bußina, bukvice, пол. buk, 
bukiew, bukwica, горне — и долнелуж. buk, малорус. букъ, буко- 
вь1ва, буква, буковица, рус. букъ. Тави дума и въ дегЬтЬ си 
значения: дърво букъ (tagus) и буква (littera, liber), споредъ Ми- 
клогаича, е отъ немски происходъ: бука: старогорнеЕгЬм. buohha 
(buche), buoh (нов. buch), гот. boka. Тя е тъждественна съ лат. 
fagus, гръц <pv}y6ç, персийско Ьйк(=джбъ).х)

Родината на това дърво считатъ Германия, дЬто и до 
днесь въ Швабия, Холщайнъ, Шлезвитъ и пр. има упааени 
вековни букови гори. Собственната область sa распространението 
на бука е срЬдня Бвропа между 45 и 58° сЪв. шир. Въ Южна 
Европа букътъ расте само по високите Алпийски, Апенински, 
Пиренейски планини, по Стара-Планина и другите у насъ.
ТЪви данни като да подтвърждаватъ догатката на Пикте, че 
немците приспособили персийската дума bûk (quercus) къмъ 
растението fagus и словЬнитЬ ги последвали още отъ край 
време.®)

Въ нашето отечество сж произведени отъ букъ следните 
местни имена: Буковецъ (Видин. окр. и ок., Лом. окр. и ок.,
Соф. окр., Искр. ок., Тър. окр. и ок.), Буковъ лжгъ (Плевн. окр. 
и ок.), Буково (Хаск. окр., Хаджиелл. ок.), Буковица (Софийски 
окр., Искрецк. ок.), Буково (Макед., Неврокопско, Ресенско), Бу- 
ковичане (Мак, Керчовско), Буковци (Мак., Скопско), Буковина 
(Мак., Дойрянско.8)

*♦ *
Обикновенъ епитетъ на бука въ българската народна 

поезия е „зеленъ.“ На прол Ьть, когато кукувицата се вавърне 
въ нашите места, известява, че е дошла пролетьта съ куку- 
ваньето си на бука. Тъй пеш тъ напр. отъ малките деца, кога 
виджтъ най-напредъ тави птица:

Кукувица кука 
На зелена бука;
Дай ми, Боже, л&то,
Да си кусамъ млЪко.

(Сбор. на Мин. кн. 1У, стр. 262, № 12).

*) Miklos. op. cit. стр, 24 ; БоЬилов. op. eit. стр. 133.
*) Водиловичб, op. oit, стр. 827.
*) Спясъкъ на общинитЬ въ княж ; Верковичь, Тоиогр.-ати. очеркъ Македонш.

С б о р к т .  Ижучеяъ  ОтдЪлъ кк. VII. 2ß

г
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Подобно нещо се ср"Ьща и въ ческитЪ народни ггЬсни

Zezulinka kukâ Куковичка кука
Na buku v lesi1) На бука въ гора . . .

Куковицата се представя, че обича не само да кука, но
и да си лгЬта въобще по буките. Да се създаде тови обравъ
послужило е може. би, отъ една страна самото положение на 
бука, туренъ отъ природата въ планинските висоти, и отъ 
друга — съзвучието на думите кука съ бука, Въ една пре
красна ваша народна песня. въ която твърде поетически се 
раясказва, кякъ е станжла кукувицата, жал на Яна, като се из
губила ивъ гората, помолила се Богу:

— Варай, Боже, мили Боже,
Чинь ме, Боже, малко пиле,
Малко пиле кув&виче,
Да си дЪтамъ по букитЪ,
Да си бъркамъ моя брата . , .

(Милад. стр. 19, № 19).
На буковото дърво въ гората обикновенно си вие гнездото 

птичката.
Птичка си гнездо навила 
На връхъ на дърво буково,
Срйдь гора гжста, зелена . . .

(Сбор. на Мин. кн. IV, Науч. отд, стр. 551, JV: 5).

#
* *

Въ българск. свадба букътъ играе важна роля. Споредъ 
г. К. Найденовъ въ петъкъ сутриньта, по свадба въ с. Ши
рока Лжка, Рупчосъ, деверътъ, зълвата и песнопойките отиватъ 
въ гората да е/Ькжтъ букъ, отъ който да се направи върлината 
ва прапора. За тази цЪль избиратъ некое добро дръвче, доста 
големичко, па разломватъ подъ него едно хлебче, види се, като 
жертва принесена нему, за да имъ прости, дето го отсичатъ. 
Отсичаньето на дръвчето става тъй. Деверътъ взима брадвата, 
па отсЬква три пжти, следъ него зълвата и първата песно
пойка и т е  по три пжти отсекватъ. Ако не падне дървото, 
деверътъ го досича. Този букъ, нареченъ &ккъ, се взима отъ 
сички, па се занася и исправя въ двора.

Съ „букова шума“ на шега се казва, че се дарньтъ сватове 
по свадба. Напр, въ една свадбарска песня, записана въ с. Ра
ди лово, Пещерска околия, невестата се оплаква на майка си, 
че сватовете сж много, а пъкъ даровете — малко. Майката ш 
утешава, като казва, че има натъкано много тънко платно 88 
дарове, ала ако и то не стигне,

‘) Sobotka, op. cit. стр. 118.
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Пр^зъ гора ще минеиъ,
11р'Ьзъ гора длбова,
Длчбова, букова,
Та да си наберешъ 
Отъ букова шума . . .
Да си додарувашъ 
Кумово, сватове . . .

Букътъ е важнО дърво въ дърводелството у насъ. Отъ 
него се правштъ купрали, вретена, Фурки, кобилици, улеи на 
воденици и др. ивдЬлия. Купралятя, направена отъ това яко 
дърво, много пжти служи на българина ва отбранително оръжие. 
Въ една п^сня попово момче, нападнжто отъ латинци, вика на 
купралята си:

Купралке, иила еестрице,
(Тънка купралке, букъ нечигаренъ!)
Да се овивашъ, да се вг&вагпъ,
Да ме избавишъ отъ деветь брата,
Отъ деветь брата черни латинци.

(Раковски, Показалецъ, стр. 50).

Букътъ се среща иъ една пословица, въ която иронически 
се искязва неспоренье, нескопосъ въ работата на неспособни 
майстори и други работници. Тъй напр. казватъ за никого 
такъва: „Майсторъ Груйо! Отъ три бука — две вретена п едното 
наддадено“ или: „отъ три бука две вретена: едното криво, а 
другото недоправено“ (Чолаковъ, стр. 182, 205).

Младите овчари, падари и говедари, които ходштъ изъ 
гората, ползуватъ се отъ случая да отсичатъ тънки букови 
дръвчета, ва да правжтъ отъ техъ Фурки и кобилици, които 
да подаряватъ на своите любовници, както се вижда отъ тази 
песня, записана въ Севлиевско отъ г. Войниковъ. Рила планина 
се оплаква отъ техъ,

Че еж изсекли тънкото буче,
Тънкото буче за тънки хурки,
За тънки хурки, за кобилици. . . !

„Бука“ въ западна България се зове едно големо буково 
дърво, издълбано въ средата, което се туря за улей на воде
ница. Такова дърво за да се докара на воденицата, изисква се 
20 чифта волове и много хора за да помагатъ въ пренасяньето 
му. За тави помощь подирните биватъ хубаво гощавани и 
веселени. (Свещ. «Либеновъ Самовили, стр. 120 — 1). Не е край 
да нема тука некой отзивъ отъ споменатото въ първата часть 
сказание за кръстното дърво, което по заповедь на Соломона 
се отсича и се вози отъ 80 биволи.1)

' )  Тихонравпвь, Иамятиики, стр. 81.Й,

26 *
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Буковото дърво се радва на особно внимание отъ страна 
на хайдутигЬ, за това то се ср^ща най-често въ хайдушкитЬ 
п̂ Ьсни. Въ букова гора отиватъ и пр&въ високитЬ буки се рас- 
хождатъ юнацитЬ, както се вижда отъ тави пгЬсня. Стоянъ 
поиитанъ отъ майка си, какво му е мило и драго, отговаря, че 
иска да носи аленъ байракъ и да си събере дружина, което 
и направилъ.

Тога си Стоянъ отиде 
Въ зелена гора букова 
И аленъ байракъ набичи . . .

(Милад. стр. 145, № 29).

Сжщо тъй Петко, като станжлъ хайдутинъ, ето кжд-Ь отп- 
шелъ, споредъ една 1тЬсня, записана въ Севлиево отъ г. Войппковъ:

Походи Петко, походи 
Пр&зъ това буче високо 
У  равно дивно Загорье . . .

Между бувитЪ хайдутинътъ не се счита лишенъ отъ своя 
страха; му еж къщата. Попитали напр. Ангелъ войвода, да 
ли си има висока к<кща, а той отговаря:

—- Моята кукя 
Зелена букя . . .

(Карав. съчин. т. I, стр. 155, № 10).

Обиколенъ отъ с^нчаститЬ буки въ гората хайдутинътъ 
не се осЬхца осамотенъ и отдгЬленъ отъ най-близкитЬ до сър
цето му хора. Ето защо за сжщия Ангелъ войвода въ друга 
п^сня се казва:

Въ гора ходи, гора зелена:
Ангелова майка —  Стара планина.
Ангелъ войвода за нищо грижа н4ша,
Ангеловъ баща —  буковитЬ с'Ьнки,
Ангелова постелка — зелена морава . . .

(Чолак. Сб. стр. 318, JV: 61).

Буковото дърво служи да се туря на него луча (нишанъ), 
която м^Ърньтъ хайдутигЬ, аа да опитватъ, кой е най-добъръ 
стрЪлецъ и поради това способенъ да предвожда дружината. 
Тъй напр. мома Бояна искала да стане войвода на 70 юнака, 
ала за да постигне това, тя била длъж на да се надваря съ мж- 
жетЪ въ нЬкои д^ла, които правн&тъ хайдутина способенъ за 
това отличие. Между другото тя предложила:

—  Дружино в+>рна сговорна,
Турете пръстенъ на бука,

D ig it iz e d  b y  C i  Ö G ®  | С
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Пръстень на луча да биемъ:
Кой(то) пръстеня прокара,
Toâ ще войвода да бжде . . .

(Dozon, стр. 25, № 17; Качановсюй стр. 509, № 205; Любеновъ, 
Самовили, стр. 59).

Подъ буките или на буките сгь навършвали хайдутите 
убийства и в^кои свир^пства, които не сж били голяма р̂ Ьд- 
кость въ он^зи първобитни нрави отъ пб-отколешно време. 
Тъй напр. Неша съвктватъ да не спи подъ дрчЬна, че се канели 
луди млади да нб хванжтъ и да ек погубньтъ.

Ке те ноештъ, Нешо, на върхъ планина,
Подъ бука голяма, подъ еЬнка широка,
На трева зелена, край вода студена,
Ке те к о л н б т ъ ,  добро, како рудо ягне . . .

(Милад. стр. 378, JV: 296).

Въ друга п^сня се равскаава, че Стоянъ хайдутинъ, дока- 
ченъ отъ това, че до него не стигнжли даровете, раздавани на 
една свадба, съ която се сргЬгцнжли въ гората, иабилъ сватовете 
н д^веритЬ, а зетя и невестата въраалъ

У двана (-та) бука близнака,
Да гледатъ, да се не сбиратъ . . .

(Илиевъ, Сб. стр. 114, JV? 80).
Още пб-гровенъ случай на свирепство, извършено отъ хай

дути, разсказва сл^днята нЪсня, записана въ Чирпанско отъ 
г. Ст. Поповъ. Тодора ранила на хайдутските кладенци sa да 
завари любето си Никола. Вм-Ьсто него върхлетЬла на хайдути, 
които печали овенъ и дЪл-Ъли иманье. Т е  кь хванали и га да 
ш накаратъ да каже, кой е въ селото чорбаджия,

Живи IX мжки мжчахж 
Между двЪ дъски букови . . .

Буковите листа се споменуватъ въ преносно вначенив, че 
служжтъ ужъ за дарове по свадбата на нъкой юнакъ, който въ 
сжщность е умр^лъ въ гората. Тъй напр. въ една не еня, за
писана въ Рупчосъ отъ г. Кисьовъ, се казва, че Тодоръ умр&лъ 
подъ елата. Другарите му казвали на Тодорова майка., че синъ 
й се оженилъ:

Черна му земя —  либето,
Тънки му ели —  вълвици,
Сухо еухаре —  дЪвере,
Дребни пилчинки —  сватове,
Буково листье —  дарове.

8а  буковото дърво свързано съ хайдутина говорятъ и слад
ните стихове, съ които се припеватъ момите по седенки въ 
Силистренско:

D ig it iz e d  by



Подъ бука, Недо, подъ бука,
Не зимай Петка хайдука . , .

Съ пр^сичанБе буки въ гората се показва, каква сила има 
нЬкой юнакъ, ако и хиперболически, както се вижда отъ слад
ня тя п^сня. Д^те Голомеше се бори съ исполинъ Арапинъ; то 
го ударило най-напр^дъ съ тежъкь боздуганъ и го улучило, 
па извадило сабя дамаскиня,

Кога махнал съ тая остра сабя,
На Арапинъ глава му прЪсЬче,
Отъ сила си сабя испущило,
Седумъ буки съ сабя прЪс^чило . . .

(Милад. стр. 272, № 173).

Не само на юнаците сл мили буките; т’3шъ сж привързани 
и зм'кеБет'Ь, които живен&тъ по високите планини. Тъй единъ 
змей отнелъ хубава Мария и кь завелъ на планината. Запнтанъ 
отъ неиь, д е му cæ. дворите, кгьщите, родата, той отговаря:

Монтъ двори — широкото поле . . .
МоигЬ братя — тънко гладко буче . . .

(Бончовъ, стр. 127, || 100).

** *
Въ некои обичаи и обреди на словенските народи буковите 

вейки играштъ иявестна роля. Въ ГЦирия напр. по Гергевдень 
младежите обвиватъ некое момче или момиче отъ глава до пети 
съ велени букови вейки и цветя, па го водкьтъ ннзъ селото 
като п^штъ :

Zeleiiega Jurja vodimo, Зелснъ Георгя водиме
Jajca no raasla prosimo . . ,1) Яйца и масло просиме . . .

У бъгарите зелена букова вейка тъй сжщо се употребява 
въ курбаня (жертвата), който се коли на Гергевдень. Споредъ 
г. Делевъ, въ Казанлъшко, кога заколкьтъ агнето на този день 
и го сложя;тъ на тавата, въ която ще се пече, турятъ отгоре 
му една такава в^йка и тогава го метатъ въ пещьта.

** *
Най-после треба да кажемъ, че въ културната история 

букътъ е забЬлежителенъ по това, че отъ неговото име е про
изведено названието на писмената: воукъ! въ старобългарската 
азбука на второ место и höok въ германските руни на трина
десето место. Самото общо название на писмената — буквите 
и въ немския езикъ buchstahen е произведено отъ bliche =  букъ.

■) Mâiliiil, op. e it ,  с т р . 1 9 5 .

4 0 G а. т. клшнгь,
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Възможно е, че първите черти и рЬзи, за които споменува 
Монахъ Храбъръ, да сж били резани на букови пржчки —  
сегашнит^ рабоши, четули.

Съ това културно значение на бука, по веЪка вЪроятность, 
е свързано и преданието, запазено въ нАкои словенски на
родни песни, споредъ което на буковото дърво или на листата 
му може да се пише. Тъй напр. въ една словашка песня мо- 
мъкътъ, кога да тръгва отъ милата си родина, вабележва на 
бука името си, за да знае девойката, че той непрестанно за 
невъ си напомня:

Près les roaSiroval, tèzko vdychal, Пр&въ гора върв^лъ, тежко си въз- 
Â па kazdÿ buôek svoje jmeno pisaL дишалъ,
Miiâ tarn bëhala, jmeno 61 tala . . .  И на всЬко буче името си писалъ.

Либе му заминжло, това име чело . . .
(Kollar, Nar. Zp. I, 377).

Въ българските народни песни писаньето обикновенно бива 
на букови листа, както се вижда отъ следната песня:

Кукувица кука 
На зелена бука,
Войници се пишлтъ 
На войнишко поле.
Ази ще се пишж 
На буково листо.

Въ една смешна песня за убийството на мухата отъ комаря 
се казва:

Коиарятъ на вънъ излЪзе,
На букавъ листъ Фери&нъ написа:
Кой отъ дгЬ е да си иде.

(Dozon, стр. 117 — 8, № 87).

Г а б ъ р ъ т  ъ .
Думата габърг, габерг (earpimis betulus) е прасловенска и 

оървоначално е гласела грабръ. Тя се среща днесь у сичките 
словенски езици: еловин. gaber, graber, grabrovec, сръб. грабар, 
граб, чес. habr, hrab, горне-лужич. hrab, долне-луж. grab., пол. 
grab, малоруски грабъ, рус. грабъ, грабина. Сравни прус. wosi 
— grabis, лит. skroblus.1)

Това дърво прилича йа бука и е распространено като него 
въ сжщия умеренно-топълъ поясъ.

Доста имена на ваеелени места, произведени отъ габ&ръ, 
се намиратъ у  насъ. Такива сж: Габрово (Севлиевски окржгъ, 
Габровска околия), Габаре (Врачански овржгъ, Белослатинска

*) Miklos. op. cit. стр. 76; БоЬиловичъ, op. cit. стр. 138.
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околия), Габарево (Старо-Загорски окржгъ, Кааянлжшка окол.), 
Гяберъ (Трънски окр., Бр4з.заич. околия), Габрешевци (Кюстенд. 
окр., Босилгр. окол.), Габровница (Лой. окр., Берк. ок.), Габровци 
(Търнов. окр, Др'Ье. ок.), Габровъ Долъ (Трън. окр., Бр-Ьзн. ок.), 
Габровица (Татаръ-Паз. окр, Ихтим. ок.), Габряне (Макед, Де- 
миръ-Хисар.), Габрешъ (Мак, Дойран.), Габери (Мак., Скоп.), Га- 
беръ (Мак., Паланечк.), Габровци (Мак, Могленск.), Габровникъ 
(Мак., Велес.), Габрово (Мак., Струмич.1), Габровъцъ (Сърб., 
Нишсво), Габровица (Сърб., Пиротско.2)

** *
Въ любовнит^ П*сни момъкътъ, който копнее @а своята 

шила, сравнява се съ сухо дърво габерово. Тъй напр. въ след
ната народна хгЬсня той казва на момата:

—  Направи ме сухо дърво,
Сухо дърво орехово,
Оряхово, габерово . . .

Заедно съ явора и ясена габерътъ служи на една мома да 
бележи по него съ кръвь знакови, споредъ които да се оправи въ 
пжтя си и да намери въ гората болния си братъ Марка, комуто 
треба да ванесе студена вода.

Земала игла деветлия,
Пробола неговит* (люти) рани,
Наточила деветь рога кърви,
ЗабЪл&жила дЪка дърво,
ДЬка яворъ, дека габеръ . . .

(Любеновъ, Самовили, стр. 65).

Отъ жалость и отчаяние младата годеница гори своите 
дарове на огънь, накладенъ отъ габрови дърва, като много добри 
8а горенье. Тъй въ една песия, ваписана отъ г. Матевъ въ 
Струга, Митана, излъгана отъ снъха си, че ужъ умрелъ годе
ника й, който се намиралъ въ друго село,

Отвори шарени ковчегъ,
Зи зеде 6&лл дарове,
Та си отиде въ планина,
Си набра дърва габрови,
Завали силни огневе,
Си кладе бЪли дарове:
—  Горете 6'Ьли дарове,
Кога сте касметъ намали! . .

>) Сиисъкъ на общ.; Верковччъ, Топогр.-зтногр..
*) Въ крадевстгш Сърбия при 18 мастни имена, провзведенн отъ сръб. форма граб: 

Граб (Чачански окр.), Грабовац (Валявсви окр.), Грабовида (Краив. окр.), Грабоввшм> 
(Тоялвч.) и пр. ср%щаме и дай произведени отъ бълг. форма еабьрь, и то Габровица (Пи
ратско) и Г&бров&ц ели Габровъц ? (Нишсхо). Вихъ БешлиЯ, Над-иовщн речник пеете у 
крал>егани Србщи, Београд, 1884, стр. 29, 8 3 —34.

408  а . т . йлневъ,
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Ц*кла габърова гора по никога се запалва и изгаря, па 
става причина да се разбгЬгватъ ивъ гората сичкитЬ птици. 
Ето вапр. какгь гласи слЬднята иЬеня :

Запали се Янина планина,
Изгорила горица зелена,
Изгората гора габерова;
Ce cas, пилци изъ гора бягали,
И изгорЪ той гол%мо дърво,
И имало той голямо дърво,
У дървото той голЪмо гнездо,
У гнездото кръстато орленце . . .

(Сбор. на Мин. кн. I, стр. 53).

Габърътъ нарядко се ср^ща въ народната поезия като 
дърво важно въ дърводелството. Ала все пакъ има пкс&м, въ 
които се казва, че „тънка купраля“ може да се прави и отъ 
това дърво. Тъй напр. споредъ една пЪсня, записана въ Чир
панско отъ г. Ст. Поповъ, Тончо по с ъ е г Ь т и г Ъ  на майка си, 
оегавилъ се отъ хайдутлукгь и отишелъ да оре. Понеже си билъ 
вабравилъ купралята,

Той зема малка балтия,
Че въвъ гората отиде,
Да си купралка отс-Ьче.
Тончо ми тамо намери 
Една ми тенка купралка,
Купралка тенка габерова . . .

Въ друга п"Ьсня, проникната отъ християнския мотивъ sa 
рождението на Спасителя, габърътъ съ епитетъ „влатъ“ служи 
за да върже на него Св. Богородица влатна люлка, въ която 
да тури Христа. Тъй напр. Божа майка ходи да търси чисто 
мгЬсто, дЬто да роди млада Бога,

Че отиде у горица,
Тамъ нам4ри чисто мЪсто,
Чисто мйсто, златъ (ми) габъръ 
Че си върза златна люлка,
Че си тури млада Бога. . .

(Сбор. на Мин. кн. VH, стр. 15, № 20).

На габъра се прави по нчЬкога и магия, както се вижда
отъ слйднята п^сня, записана въ Хасковско отъ г. Ст. Поповъ:

На габера кой седи?
На габера седЬше 
Султанъ Селимъ аговче,
Въ ржка чаша държеше,
Отъ половината ракия,
Отъ половината магия. . .
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На габера, отъ друга страна, подобно на явора, както ще 
видимъ пб-нататъкъ, стоньтъ отровни змии, които бълватъ ядове, 
употребявани за погубванье некои близки хора. Тъй напр. 
въ една ггЬсня отъ Демиръ-хисарско, записана отъ г. Вожевъ, 
се казва, че Нединиятъ братъ прЪчи на момата да се люби еъ 
любовника си. За да се отърве отъ него, съв-Ьтватъ Неда да 
вземе единъ крондирь и да отиде въ гората:

Тамъ си има становитъ каменъ,
На камена до зеленъ габеръ;
Тамо има змия осойна,
Та ьк Фати за тенка шия,
Та и подай косихенъ1) крондирь,
Да набълвн змийни ядове,

па съ т^хъ да отрови брата си за да се отърве отъ него.

Я с е н ъ т ъ.
Думата ясепъ или осенъ (fraxinus) е оста и ж, ла отъ прЬдя- 

словгЬнския периодъ, и се срЬща въ сичкит-Ь словенски езици: 
словин. jasen, jesen, сръб. jacen, чес. jesen, jasan, полаб. josin, под. 
jasienjesion, кашуб. jason, горнелуж. jasen, долнелуж.jasen, малорус. 
ясень, рус. ясень. Тя е сродна съ прус. woasis, литв. ü.sis, лет. osis.2)

Белиятъ яеенъ (fraxinus excelsior) характеризува северния 
топлоумеренъ поясъ; неговата северна черта отива отъ Шот
ландия презъ средня Скандинавия и южиа Финландия къмъ 
средня Волга, като се отклонява постепенно отъ 63° сев. шир. 
въ Норвегия до 50-—51° въ Русия. Карпатските планини, за
падна Русия, Кавкааъ, Балканския аолуостровъ, Швейцария 
и др. лежжтъ въ областьта, дето е распространенъ ясенътъ.5)

Отъ двете български Форми: ясень и осенъ (кавва се още 
и оксенъ въ Старозагорско и другаде) първата преобладава въ 
западна България, а втората въ источна и южиа. Това се 
вижда и отъ местните имена, произведени отъ тави дума: 
Ясенковецъ (Видин, окр., Кул. ок.), Ясеновъ дЬлъ (Трън. окр. 
и окол.), Ясенъ (Видин. окр. и окол.), Осенъ (Вратч. окр. и окол), 
Осеново (Т.-Паз. окр., Пещер. окол.), Осеново (Макед., Неврокоп.), 
Ясеново (Макед., Велеш.)4)

** *
Въ пашата народна поезия това хубаво дърво често се 

въспева въ цели г о р и :  „ясенова“ или „осенова“, ако и  д а  расте 
пб-вечето осамотено въ горите. Тъй напр. Марко, като о т и в а л ъ  

на мънастирь, минжлъ презъ три гори и четири води, та
')  Коситенъ (грьц.) =  калаенъ.
*) Miklos, op. cit. етр. 101 ; 1юдил. oj». cit. 132.
*) Подилоаичъ, op. cit. 327.
4) Стилкл на общиннтЬ ; Верковичъ, Попогряф.оти.
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Наетан* си гора ясенова 
У гората едно пиле пЬе! . . .

(Сб, на Мин. кн. II, стр. 103).
На ясена обича да пгЬе славеятъ въ гората:

Минл.хъ гора, мнн.у.хъ друга,
Настахъ гора ясенова;
У ясенъ ми славей пЪе. . .

(Чолак. стр. 334, Л» 78).
Обикновенно въ ггЪснитЪ „гора ясенова“ бива придружена 

съ друга еНЬеоя гора, напр. „гора яворова.“ Напр.

Слънце, кило слънце, постой, почекай ни,
Доръ да изминеме три гори зелени,
Три гори зелени и три яворови 
И три яворови и три ясенови,
Да ее пр^броиме, дал' сме сигЬ тука. . .

(Сбор. на Мин. стр. 346, № 288).
Вижда се, поради съзвучието на осенъ съ росенъ, често се 

ср-Ьщатъ едва сл"Ьдъ друга горите: „осенова“ и „росенова“. Тъй 
напр. въ споменатата погорЬ песня, въ която се разсказва, 
кагь Крали Марко отвгьснжлъ и донесълъ на краль Петра 
сребърното дърво, последниятъ казва на първия:

— Ти да минешъ, Дели Марко,
Тазъ водица Тунджалия,
Да прив.гЬзешъ въвъ горица,
Въвъ горица осенова,
Осенова, росенова. . .

(Влъсковъ, Зюмбюлъ цв. стр. 63).

НерЪдко стоньтъ една до друга горитЬ: „осенова“ и „ли- 
лякова“, както се вижда отъ една п-Ьсня, записана въ Тетевенъ:

Буенъ в^търъ вгЬе, мале,
Та гора лю.тЪе,
Гора осенова, мале,
Гора лилекова,
Въвъ гората ииа, мале,
Често мънастнре. . .

Въ друга пЬсня се казва, че момъкъ гони мома, па най- 
после кь стигнжлъ въ „лилякова“ и „осенова“ гора.

Та т етигнж, леле, при тазъ гора,
При тази гора, леле, лилекова,
Лилекова, леле, осенова. . .

(Сбор. на Мин. кн. И, стр. 82, № 5).
Съ ясенови дървета се сравняватъ д-Ьвери илп побратими, 

както ги зовг&тъ македонските българи. Тъй напр. въ едиа свад- 
барска песня се пее:

01д111гес) [е
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Израсли ми есенни ясени!
Qe ми били есенни ясени,
Ток’ ми били до три побратими:
Пръвиотъ е терзия въ одая,
Вториотъ е май сто ръ нак&<г>чия,
Трекиотъ е млади каведзкия. . . .

(Ястребовъ, Обич. и п-Ьс. стр 425).

Ясенътъ заедно съ габъра и явора, както видкше пб- 
H a r o p i i ,  служи за да б^л^жи по него н^кой па;тя си въ го
рата. Тъй въ една пЬсня, записана въ Софийско отъ Цв. Въл- 
чиновъ, се казва, че Марко лежа боленъ въ гората и праща 
сестра си да му донесе вода. За да се не загуби, той ж учи, 
да вземе игла и чаша и съ връвьта отъ неговата рана да fiiufcan:

Д  Ь дърво, д% каменъ,
ДЪ ясекъ, де габеръ. . .

** *
Ясеновото дърво, понеже е твърдо и добива хубавъ изгледъ 

отъ чеповетЬ си, кога се изглади, служи да се правштъ отъ 
него свирки, както се вижда отъ сл^днята народна игЬеня:

Бръкни, Нейкьо, въ ситенъ силвфъ,
Та извади тънка свирка,
Тънка свирка осенова. . .

(Сбор. на Мин. кн. П, стр. 2, № 2).

Ясенътъ има значение и въ нашата народна медицина. Сурова 
пржчка отъ белъ ясенъ (fraxinus excelsior) се туря съ едина си 
край въ огънь и влагата, която капе отъ другия край, се съ
бира и налива въ ушите на онгкзи, които страдатъ отъ ухоболъ.1) 
Няродната медицина у други страни приема, че листата отъ 
сжщия ясенъ могжтъ да л/йкуватъ ухапано отъ отровни вкии, 
когато се варзжтъ и водата имъ се пие въ голямо количество, 
а съ самите листа счукани се налага раната.*)

Това л^кувание съ ясенъ несъмнЬнно е останжло отъ стар 
време, ващото още Плиний у римляните е приписвалъ на ясена 
чудесна магическа сила противъ змиите. Сжщиятъ писатель 
привежда, като интеренъ фзктъ, че ясенътъ цъвти, преди да 
се появнвтъ змиите.8)

(Следва).

<) М. Георгтт, Бш кагк въ яародвага ви медицина (препечатано отъ IY  и . 81 
„Меднцвнска Сбирка“), София, 1883, стр. 12.

’ ) Д~РУ Сава ПетровиЯ, Српсхи архив за целокупно лекарство, од. I I ,  кн. XVI, Ле
ковито биле у Србидн, Београд, 1883, стр. 248.

*) De Oubematis, op, cit. t. I I .  стр. 148; Sobotka, op. cit. стр. 119.
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