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Етнографията е наука, която едновременно изследва и описва. Едва след 

утвърждаването ѝ като самостоятелна хуманитарна наука през първите десетилетия от 

XIX в. в академичните среди се усеща разликата „преди“ и „след“ приноса ѝ за 

развиването и доказването на някои спорни въпроси, интерес към които проявяват 
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значително малко на брой средища. Неин предмет на дейност са битът, религиозните 

обичаи, фолклорът, етносите и именно с това тя формира един цялостен и завършен 

културен профил на съответния народ и отделните групи в него, обединени под общ 

белег. 

Един внимателен прочит и задълбочен анализ на етнографията ни дава да 

разберем, че съществува само една малка част академични издания, посветени изцяло и 

напълно на етносите. Това се дължи вероятно на неизбежното ни откъсване от 

традициите, обредността, които макар и неподвластни на времето (ако има кой да ги 

наследи и предаде), биват подложени на множество метаморфози с културен, 

исторически, социален и не на последно място – политически характер. 

Етнографията си кореспондира и в голяма степен нейната пълнота зависи от 

съприкосновението ѝ с множество други поприща: историята, географията, 

антропологията, с краезнанието и много други. И когато има пропуски в някоя от тях, 

то и етнографията става по-малко резултативна. В същото време, по един собствен 

начин етнографията успява чрез своята методика и от своята позиция да доразширява и 

дообогатява обществено-историческото познание, като се фокусира върху етническата 

история на народите, етническите процеси, характерни за всеки от тях, етническите 

своеобразия в бита и духовното развитие, правейки паралел и плавно преминаване от 

минало към бъдеще. 

Има няколко маркера, които правят етнографската наука по-специфична. Най-

вече това се дължи на факта, че тя разглежда нациите през призмата на тяхната 

култура, религия, език. А те, на свой ред, формират и идентичността им в пределите на 

държавните нации. Самите държави се подчиняват на тези визирани признаци и не се 

интерпретират единствено от позицията географско разположение, територия, гъстота 

на населението, а като „духовно ядро“, което сплотява отделни обществени фракции в 

едно цяло. 

Как стои въпросът с етнографската наука в България. Тя се утвърждава като 

самостоятелно научно поприще през XIX в. и началото на XX в., когато реално започва 

да се тълкува като „народопис“1. У нас се създава Българското народоучно дружество с 

обособеният към него през 1892 г. Етнографски отдел. По-късно последният прераства 

в самостоятелен Етнографски музей (1906 г.), с което се признава значимостта на 

научното средище в кръга на хуманитарните науки и което институционализиране води 

                                                           
1 Колев, Н. Българска етнография, София: „Наука и изкуство“, 1987. 
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до налагането на етнографската наука като такава със собствен предмет, обект, 

методика и цели.  

Непосредствено след Втората световна война и през 40-те и 50-те години на 

миналия век етнография и фолклор биват поставени на една ос, под общ знаменател. 

Но през 1949 година се учредява Етнографският институт с музей (ЕИМ) при БАН, 

който е обединение на Института по народонаука и Българския етнографски музей. 

Именно на този акт се гледа като на прозрение, като на загатване за една осъзнатост, 

разбиране и признаване спецификата на младото научно звено. 

Въпросите относно предмета на етнографията са били поставяни на дневен ред 

неведнъж. През 1973 г., когато ЕИМ се обособява отделно от Института за фолклор, с 

нова сила се дискутира неговият предмет. Днес вече не е трудно да посочим, че това е 

традиционната култура – веществена и духовна. Вероятно именно съдържанието и 

смисълът, които се влагат в термина „култура“, са поводът и до днес да са налице 

множество неуредици от гледна точка интердисциплинарността, но и 

самостоятелността на етнографията, чиято колаборация с други хуманитарни науки е 

неизбежна, но на която дължим само една малка част от приноса, който тя има като 

отделно направление. 

Все пак, незаменимостта на етнографията се изразява при разглеждането на един 

важен въпрос – този за храната. Вероятно единствено тя е тази, която в такава 

дълбочина проучва унаследените традиции в областта на поминъците, обредността в 

приготвянето на различни гозби, земеделието и животновъдството. Те, наред с 

облеклото, жилището, транспортните средства, духовните ценности, обредите, песните, 

оръдията на труда и др. са едно от множеството направления, повлиявани от 

природните и географски условия.  

 

Мястото на земеделието и храната с растителен произход в българската 

веществена култура  

 

Традициите в добиването и обработката на храната кореспондират с 

древните и автентични методи, практики и специфики на земеделската работа и 

животновъдството. Дори и да нямат нашите българи големи чифлици, повечето от 

тях се занимават с лозя, градини, овце и друг вид добитък. По-голямата част от 

българите са орачи, копачи, градинари, овчари и различни скотовъдци не само в 

Турската държава, където е най-голямата им концентрация, но и в други 



4 
 

чуждестранни земи. Така започва своята книга „Земеделие“ Никола Икономов през 

1853 г. Сама по себе си тази книга е първата земеделска книжка у нас, която за времето 

си отговаря на всички по-важни селскостопански въпроси. Делиормански, както го 

назовават, пише, че именно земеделието е едно от първите занятия (занаяти) на човека, 

но и най-полезното такова, тъй като е „извор на добрини и истинско богатство на един 

народ, който храни, и му осигурява всичко нужно за живеенето“2. 

 

Оръдия на труда  

В хода на своето историческо развитие България винаги е била обвързана с 

аграрния сектор и земеделието. В този смисъл препитанието на българския народ се 

подчинява на добивите още от най-дълбока древност. Принос за това имат немалко 

фактори като: стратегическото местоположение, теренните и почвените условия, които 

са по-благоприятни, отколкото в други части на Балканите и др.  

Сведенията, подкрепящи това твърдение, са археологически (пред- и 

ранноисторически) в лицето на открити копачки, сърпове, части от рала, мотики, които 

свидетелстват за умело развитие на земеделието далеч преди формирането на 

българския народ и държава3. Ако направим анализ на старобългарския език, ще видим 

изключително богатство от думи, обозначаващи семена, култури, форми на 

градинарство, лозарство, оръдия и части от тях4. Това е едно от свидетелствата, 

подкрепящи тезата, че в древността по съвременните български земи са владели 

изкусно земеделската работа, нейните фази, методи и оръдия. Нещо повече.  

И за „Земеделския закон“ във Византия от VIII в. днес знаем, че в голяма степен 

се основава върху бита на българския селянин, а земеделието (земледелието, 

земнеделието) е било широко разпространено не само в равнинните части, но и в 

планинските такива. По това време, след като Египет е отпаднал вече от пределите на 

империята, траките стават известен доставчик на зърнени култури, зеленчуци и 

плодове, по долното течение на р. Струма се отглежда и лен5.  

Христо Вакарелски потвърждава, че земеделието е било основно занятие и по 

време на Първото славянобългарско царство, и през Втората българска държава, като се 

е съхранило през тъмните години на робство и е проникнало в бита и привичките и на 

                                                           
2 Икономов, Н. Земеделие, Белград: „Княжеско-Сръбската печатница“, 1853 г., с.5. 
3 Дуков, Л. Земеделието и земеделските железни оръдия в българските земи през Античността. В: 
ИЕИМ, Т. 8, 1965, с. 141. 
4 Например: рало, орачь, срьпь, снопь, коса, лоза, виноградъ, гроздъ, овьсъ и много други. 
5 Заимова, В. Т., Д. Димитров, П. Павлов. Хронологична енциклопедия на света. Т. 4, София, 2013. 
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поробителя6. Благодарение на добивите се е упражнявал активен внос и износ, развивал 

се е отличен стокообмен за тогавашния познат свят. Паисий Хилендарски в своята 

„История славянобългарская“ споменава, че орачите и копачите са основният 

контингент от българското население и през XVIII в.7, а по-конкретно за ралото, 

оранта, глаголът „ора“, орателя и ратая знаем, че имат общославянски корен, затова в 

много документи от древната и по-нова история, на които правим обстоен прочит, се 

набляга именно на различните видове техники и оръдия, свързани с тях. 

Земеделските технологии в хронологичен план са се основавали главно на 

тежък, но нископродуктивен ръчен труд и многобройна работна ръка. Затова и 

семействата са били многочелядни – за да се осигурят труженици от 4-5 годишна 

възраст докато здравето и възрастта им позволяват. Затова и самата употреба на 

земеделските технологии е зависела от няколко фактора, най-вече от особеностите на 

терена и през различните епохи се наблюдава „усъвършенстване“ в изработката на 

използваните оръдия (фиг.1, 2 и 3) 

 
Източник: Етнография на България, изд. БАН, стр. 14 

 

Фиг. 1: Окопни оръдия и сечива oт XX в.8  

 

                                                           
6 Вакарелски. Х. Етнография на България, София: „Наука и изкуство“, 1974, с. 107. 
7 „…Или се срамуваш от своя род и език пред учените и търговците и славните на земята, защото 
българите са прости и няма от тях много търговци и грамотни, и вещи, и знаменити на земята в 
днешно време, но повечето от тях са прости орачи, копачи, овчари и прости занаятчии?“  
8 №24 Брадва, с. Момина клисура, 1958; №25 Търнокоп от Грудовско, 1955 г.; №26: Копач, с. Момина 

клисура, 1958 г.; №27 Чапа, Видинско, 1929 г.; № 28 Мотика, Ловешко, 1952 г.; №29 Мотика, Варненско, 

1954 г.; №30 Мотика, Кърджалийско, 1955 г.; №31 Мотика, Пазарджишко, 1968 г.; №32 Дикел, 

Асеновград, 1932 г.; №33 Копачле, Пнагюрско, 1931 г. 
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Източник на фигурите: Етнография на България, БАН, стр.108, 115 

 

Фиг. 2: Различни видове косери9  фиг. 3: Рало10 

 

 На фиг. 2 са представени основните инструменти, с които са изсичани храстите 

(трèбене, кърчòвина), дребни дървета и др. с цел разчистване на терените за обработка 

на почвата. Те са били с дълги и здрави дръжки, сравнително тежки. По-едрите дървета 

и превръщането на горите в ниви е ставало чрез брадви, чапи и копачи, представени на 

фиг. 1. В различните краища на страната те са имали различни наименования. 

 Говорейки за оръдия на труда, не можем да подминем и мотиката и ралото. С 

първата семействата са си служели, когато са отглеждали овощни дървета, лозя, 

картофи, царевица, коноп, рози, тютюн. В различните краища на България мотиката 

има различни размери и наименования – от тесен копач (12 см) до широка мотика (50 

см).  Що се отнася до ралото, до към края на XIX в. народът е употребявал дървеното 

рало (орало). Свързвало се е направо с ярема на воловете, заради което воището 

достига в някои населени места до 3 м и повече. И до днес у нас се среща плазичното 

рало в неговите четири основни типа: правовоищно, кривовоищно, главинесто и рало с 

криво воище, скачено с дръжката на ралицата или при самия ъгъл, или по-високо. 

Правовоищното рало има две разновидности. Както е показано и на фиг. 3., първата е 

ралица от едно дърво, втората – с ралица, съставена от отделни ръчица и плазица. 

Първият вид рало е характерен за Северна България, а вторият – за Софийско, 

Гоцеделчевско и Кюстендилско. Кривовоищното рало е типично най-вече за земите на 

юг Велико Търново, западно от Севлиево и Троян, по южната граница на Родопа 

                                                           
9 №19 Търнорец, Момина клисура, 1928 г.; №20: Търнорез, Самоковско; №21 Търпан, Бургаско; №22 

Търпан, Сливенско; №23 Секач, Северна Добружда, 1928 г. 
10 №34 Рало, с. Момина клисура, 1957 г.; №35 Рало, Софийско, 1931 г.; №36 Рало, Разградско, 

обозначения: а – ралица; б – воище; в – поп или бръдце; г – уши; д – забойник; е – лемеж или палешник; 

ж – черясло; з – джевгало. 
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планина и Пирин, в най-югоизточните райони на Странджа. Главинестото рало е 

пренесено във Варненско от югозападна България и Македония. 

Но предшестващ изборът на оръдия е бил подборът на земите. Той е ставал 

първоначално съобразно теренните условия – маломерност, мочурливост, стръмност, 

по силата на наследствеността, а изборът на насажденията – според климатичните 

условия и природни дадености в съответния район. Що се отнася до тяхното 

обработване и насажденията, новите ниви първоначално са засявани с ръж, просо, овес 

или ечемик, т.е. пролетни посеви, а след това – със зърнени култури. В рамките на 1-2 

години се оставяли „да починат“ и не били засаждани с нищо или се редували различни 

култури. Където е позволявали условията и почвата била достатъчно силна, се 

упражнявало само редуване на културите – едната година със зимни, втората година – с 

пролетни култури 

Експлоатацията на почвите и земята винаги е била следствие от 

предпочитанията на населението в конкретното населено място, както и в пряка 

зависимост от метеорологичните условия, климата, слънчевото греене, валежите и др. в 

съответния регион. Това обуславяло наличието или отсъствието на различните 

поминъци. 

 

Основни поминъци  

В резултат на съвместното съжителство, а после и на смесването и сливането на 

траки, славяни и прабългари много бързо скорост набира отглеждането на зърнени 

култури, овощни дървета, лозя, градинарство. Изворите в подкрепа на това 

твърдение са различни – документални, археологически, пътеписи и др. 

Приоритетно у нас през всички векове населението е отглеждало пшеница и 

ръж. Като най-разпространени и предпочитани се отличават: 

- От пшеницата: Triticum vulgare Vill, Triticum vulgare erytnrospermum Koern, 

Triticum durum Desf; 

- От ръжта: Secale cereate L. 

Освен тях се отглеждали и различни сортове четириреден ечемик (Hordeum tetrasticum), 

овес ( Avena Satina L.), просо (Panicum miliaclum L.), царевица11 (Zea mays L.), леща 

(Lens Sculenta Moench) и др. 

                                                           
11 Наричана още: мисир, папур, кукурус, мамул, влашка, ченка, каламбок 
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 Друга добре застъпена дейност с дълбок корен е овощарството. От II в. пр. Хр. 

са открити овъглени орехови останки край с. Костиево и гр. Преслав, които дават 

основание на нашите учени да считат, че отглеждането на овошки датира от тогава, че 

и по-рано. Сакъзов (1972) твърди, че славяните са били запознати и са отглеждали и 

консумирали ябълки, круши, сливи, а през IX в. от архиепископ Теофилакт разбираме, 

че Климент Охридски е обучавал последователите и учениците си да присаждат и 

облагородяват овощни дървета. Йоан Скилица през XI в. споменава, че българският 

войвода Ивац имал красив дворец с овощни градини, което също свидетелства за 

добрите познания на народа ни още от Средновековието.  

Около XI в. у нас са обособени няколко района, в които се развива овощарство, 

основните сред които са поречието на р. Струма, Софийско, Карнобатско, 

Старозагорско и др. В Мрачката грамота на цар Иван Александър се споменава за 6 

радомирски села, в които се отглеждат овошки12.  

 Прабългарите също умело са развивали овощарството, като основните форми и 

пътища за това били 2 – засаждане върху площи, върху които едновременно е имало 

засадени и други култури; или самостоятелно обособяване на земи само с овощни 

дървета (перивол), като втората форма била значително по-рядко срещана13. Много от 

населените места са носели (някои носят и до днес) имена на плодове: Крушово, 

Ябълково, Черешово и т.н. 

 С падането ни под османско владичество овощарството губи „инерцията“, с 

която е било развивано до този момент и изживява един продължителен период, в 

който се развиват полевъдството и животновъдството14. Едва от края на XIX в. започва 

по-активното отглеждане на сливи, ябълки, череши. Въпреки разнообразието от 

техните сортове, реалностите, в които се намира земеделието по това време, а именно: 

разпокъсаността, слабата материална база, бедността на българина, 

приоритетизирането на житото и др., довеждат до известен упадък на овощарството 

като цяло. Едва от 20-те и 30-те години на XX в. постепенно се засилва интересът към 

него. Култивират се нови сортове, прави се преустройство на старите градини, създават 

се нови такива, дори се полагат основите на комплексното отглеждане на овошки. 

Пионер в това отношение става Велико Търново, където разпределените за отглеждане 

                                                           
12 Иванов, Й. Български старини из Македония. София, 1970, 583-585. 
13 Пак там. 
14 Константинов, Н. Земеделието в България преди Освобождението. – В: СбНУ, Т.26, София, 1912, с. 4. 
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на овощни дървета земи са най-много през 1920 г. Акцентът се поставя повече върху 

отглеждането на ябълки и круши и по-малко – върху сливите15. 

 Овощарството променя своя облик и непосредствено с настъпването на 

промените през Социалистическия период на политическо управление. Тогава много от 

съществуващите сортове биват заменени с по-устойчиви на неблагоприятни 

климатични условия такива, а успоредно с това започва и отглеждането на цитрусови 

плодове – смокини, лимони, портокали. 

 Що се отнася до лозарството, то е сред емблемите на българското земеделие. 

През Античността траките са били запознати добре с винарството; прекопавали са 

почвата с дикели или обковани прави лопати; тъпчели са гроздето с крака, а изцеденият 

сок са изсипвали и съхранявали в мехове. Славяните са взели пример от тракийското 

население и започват да произвеждат вино по тяхната „технология“. Доказателство за 

това е например винарският данък и наличието на чиновници, които са го събирали. С 

Османското владичество се осуетяват двете познати форми на лозарство – 

манастирското и феодалното. Остава да се развива само дребното такова през XIV-XIX 

в.16, а от XVIII в. добива стоков характер. 

Подемът в развитието на лозарството се дължи на фолоксерата през 1884 г. От 

този момент до днес в България се правят множество масови реформи, които водят до 

придобиването на качествено нов характер – лозарството вече е промишлено, 

корпоративно, обезпечено със солидна материално-техническа база, машинна 

обработка и др. И до днес едни от най-активните населени места, производителни на 

вино, остават Бяла черква, Шумен, Варненско, Преслав, Сливен, Карлово, Мелнишко и 

др.17. 

Градинарството и днес, но и в миналото е билo специфичен отрасъл. За 

неговото развитие можем да отсъдим основно по овъглени растения, писмени 

паметници, археологически разкопки и откритите сечива и др.18 

 Интересна тема е кой е послужил като пример и кой е донесъл градинарството 

като поминък на Балканите. Според една част от изследователите градинарството се е 

упражнявало край р. Тигър и р. Ефрат, откъдето е дошло и е развито и по нашите земи, 

                                                           
15 Греков, С. Принос към историята на овощарството в България. София, 1956, 6-7. 
16 Гаджанов, Д. Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на XVII в. – В: ПС, кн.70, 
София, 1909, с. 666 и сл. 
17 Неделчев, Н. Лозарството. София, 1946, с. 8. 
18 Миков, В. Едно пътуване през България преди 230 г. – В: БГД, кн. 3, 1935.  
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докато други правят препратка, макар и по-малко доказана, с Шумер19. Ако намесим 

историческите хипотези, че прабългарите идват от Памир и Хиндокуш, то по чисто 

аналогичен път можем да заподозрем, че те са донесли със себе си земеделието, 

градинарството и занаятчийството. От славяните сме „получили“ ряпата, а сред 

тракийците (необходимо е да отбележим, че тракийските племена са се почитали на бог 

Герой – покровител на градинарите, което свидетелства за добре застъпено отглеждане 

на постни зеленчуци и почит към този вид храна) най-широко разпространени са 

чесънът, лукът, зелето, киселец, сладка ряпа, грах, леща и др.20. 

От материалите, с които разполагаме, можем да направим едно генерално 

заключение, а именно, че силен тласък на градинарството се дава през 

Средновековието главно в манастирските и феодалните стопанства (Сакъзов, 1923:200-

201), като обикновените стопани са обособявали една малка част от имота си, в която 

отглеждали зеленчуци основно за покриване на личните им нужди. Най-важните 

условия, облагоприятствали култивирането и отглеждането на зеленчукови култури, 

били наклонът на терена и възможността за напояване. Поради тази причина 

преобладаващата част от градините били край реки, потоци и извори, на места, за които 

се знае, че има подпочвена вода. 

 През XVIII наблюдаваме развитие на предимно мъжко градинарство, което до 

около XX в. е емблема за масово и едро производство, развивано край Велико Търново, 

Пазарджишко, Пловдивско, Видинско, Софийско, Варненско и Плевенско. Батаклиев, 

Пенков и Христов докладват за обособяването на малки райони със специфичен вид 

производство – Тополовградско – бамя, Самоковско – картофи, Кричимско – червени 

пиперки и домати, а в други селища производството намира израз най-вече в семена за 

разсади. Това разпределение не е на произволен принцип, а е съобразено с 

климатичните и почвените дадености, както и с последващите традиции в приготвянето 

на храната поместно.  

Храната и днес е интерпретирана като един от факторите за социално общуване 

между хората. На нея следва да гледаме като на етничен белег, като признак за 

културата, бита, семейната структура, занаятите, основния поминък на хората, 

материалното им благополучие и др. Тя е не просто първично задоволяване на 

                                                           
19 Иринков, Г. По някои въпроси за историческите корени на Българското градинарство в Унгария. – В: 
Вестник „Български вести. Вестник на българите в Унгария“, юни 2009, с. 3. 
20 „Светът след Иисус. От I век преди Христа до Първата световна война“. Енциклопедично издание 
на изд. „Габеров“, 2000. 
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биологически потребности, но и признак за социалното положение на индивида в 

обществото.  

Но храната заема многозначително място и в обичайно-обредната система. 

Например отглеждането на зеленчуците тема, добре застъпена още в Библията21, където 

се говори за неговото състояние в предбиблейско и библейско време. В Битие 25/34 от 

Книга първа Мойсеева се казва: „Тогава Яков даде на Исова хляб и гозба от леща и той 

яде и пи”, в Битие 9/20 се посочва: „Ной почна да обработва земята и насади лозе”, 

11/5: негодуващите против Мойсей са цитирани да казват „помним рибата, която ядох 

ме даром в Египет, краставиците, и пъпешите, и лука, и праза, и чесъна”. В исторически 

план взаимодействието на няколко племена и народи, съприкосновението с Ориента, 

византийското културно влияние през Средновековието, прекият контакт с френската, 

английската, немската, италианската и др. кухни през Възраждането са довели до 

популяризирането на тежки мазни пържени храни (кебапи, кюфтета, сарми, кадаиф, 

баклава и др.), на типично западноевропейски ястия и др. Християнизацията и 

покръстването са въвели режими на хранене (пост, тримирене), забранявана е 

консумацията на храни с животински произход с цел изцеление на тялото и духа, 

изкореняването на чревоугодничеството като земен грях и др.  

В хронологически план можем да направим препратка още към древните траки, 

прабългари и славяни, сведенията за които не са много, но все пак са една добра база за 

извличането на базови заключения. Още в най-ранните извори от Ксенофонт, Псевдо-

Аристотел, Ариан, Гален и др. се посочва, че траките консумират пшеница, ечемик, 

просо, ръж, маслини, кромид, леща. Що се отнася до предпочитанията на славяните, в 

годините на преселването им на юг от Дунав и на север от Стара планина се занимават 

активно със земеделие и скотовъдство. От просото, смляно на брашно чрез варене, 

приготвяли просеник, а от пшеница и лимец, с които също са били запознати, са 

приготвяли хляб и кашообразни ястия. Добре застъпени в менюто на славянските 

племена са още: чесън, лук, зеле, фасул, бакла, леща, сред овощките – крущи, череши, 

сливи и др. 

В резултат на взаимодействието им с компактното уседнало славянско 

население, прабългарите постепенно се запознават и със земеделието и отглеждането 

на различни култури, а през X в. се наблюдава „изравняване“ в хранителните навици 

                                                           
21 https://www.bible.com/bg/ 

https://www.bible.com/bg/
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между двете племена и можем да говорим окончателно за утвърждаването на единна 

българска храна22. 

Други автори докладват, че през X-XVIII място на българската трапеза намират 

и някои по-редки и ограничени видове храни. В „Шестоднев“ на Йоан Екзарх можем да 

прочетем, че са се отглеждали бобови култури, Иван Сакъзов (1927:107) споменава за 

консумацията на чесън23, Д. Ангелов говори за употребата на лук, a в Симеоновия 

сборник от 1073 г. установяваме, че владетелят е забранил използването на ряпата24.  

 Възраждането е една нова фаза на промени, през която отглеждането на 

различни култури и зеленчуци преминава. По това време се наблюдават сериозни и 

генерални промени в сферата на селското стопанство като цяло. От една страна, се 

разпада класическият османски модел на земевладение, а от друга – заражда се идеята 

за частната собственост и частнособственическите отношения в изконното българско 

село. Паралелно с техническите култури се дава тласък и на зърнопроизводството. В 

земите край реките Вардар и Места започва активното отглеждане на тютюн, считан за 

най-разпространеният наркотик по онова време. В Мелник се отглеждат различни 

видове винени сортове лозе, в Карлово и Казанлък – маслодайни рози, Добруджа се 

утвърждава като най-силният регион по отношение производството на пшеница и 

зърнодобива като цяло25. И така – до днес.  През 1905 г. над 74% от използваните земи 

са засети със зърнени култури, от които 41% се падат на Добруджанския край. До 

Балканската война тази цифра се стопява на 15%. Градинарството по същото време 

обхваща около 34 240 хка земя и е най-силно развито във Велико Търново и съседните 

му населени места.  

Друга епоха, в която навлизат храната и практиките на храненето,  е след 1944 г. 

Приготвянето на храните попада в качествено ново измерение, където старата 

покъщнина става безпредметна и се измества от модерното, ново оборудване.  

С други думи, всеки исторически етап от развитието на българския народ и 

държава е белязан от различни обстоятелства и действителности. Отглеждане на 

зеленчуци и консумацията на храна с растителен произход по всичко си личи, че е 

                                                           
22 Радева, Л. Храна и хранене. – В: „Етнография на България“, 1974, Т.2, с. 288. 
23 Сакъзов, И. Обществено и стопанско развитие на България през епохата на Първото българско 
царство. – В: 1000 години България, София, 1972, с. 107. 
24 Симеонов сборник от 1073 г. / Цв. Кристанов и Ив. Дуйчев, Цит. Съч. с. 496. 
25 Спасов Л. и колектив Стопанска история на България, Европа и света. - София: Иврай, Ч.1., 2016, с. 
65. 
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приоритетизирано, но съпоставяйки ежедневната храна с празничната такава, не можем 

да споменем и храната с животински произход. 

 

Мястото на животновъдството и на храните с животински произход на 

българската трапеза 

Ако правим поименно характеризиране на славяни, траки и прабългари, то ще 

отбележим, че животновъдството и храненето с месо е по-застъпено от древните траки 

в сравнение с растениевъдството. Животновъдството се явява като основен поминък на 

българския народ в някои райони на страната и като съпътстващ земеделието такъв – в 

други. От дълбока древност двата отрасъла вървят ръка за ръка, но главното 

предназначение на едрия и дребния рогат добитък е да снабдяват стопаните с тор и 

работна сила.  

От гледна точка на античните извори, например имаме сведения от IV в пр. Хр., 

когато Архилох докладва, че населението по поречието на р. Струма яде овче месо, а 

Аристотел съобщава, че траките обичат свинско месо, но за повечето от тях, живеещи 

край реки и езера, рибата е приоритетна26. Сред любимите месни продукти на 

славяните са тези с овчи, свински и говежди произход, както и рибата27. 

Скотовъдството е много по-добре застъпено сред прабългарите, отколкото с 

другите две племена, поради тази причина изворите говорят, че техният основен 

поминък е млякото (кобилско, овчо или краве), както и месото – овнешко, волско, 

конско, свинско, както и дивеч, заешко, кокоше28. 

Различни археологически находки допринасят за извеждането на основната теза, 

че животновъдството по българските земи е било добре развито през всички епохи и 

периоди от историята, но сведенията за скотовъдството, които можем да достъпим, са 

основно речникови29. Друго заключение, което можем да изведем, е, че като цяло 

скотовъдството е било развито еднакво добре през различните племена. Кацаров 

(1913:23) докладва, че славянските народи имат своя индивидуална традиция в 

отглеждането на животни, която се слива със заварените традиции, а прабългарите са 

имали традиция в отглеждането най-вече на коне.  

                                                           
26Георгиев, Г. и колектив. Етнография на България. Т. 2. София: Издателство „Българска академия на 
науките“, 1983, с. 288. 
27 Миков, В. Старите славяни на юг от Дунава. – В: Извори на българската история, 1961, 154-174. 
28 Сакъзов, И. Храната на старите българи. – В: „Учителска мисъл“. Год. IX, кн.7, 1028, с. 430. 
29 Старобългарският език изобилства от наименования на животни, съоръжения и произведения, 
свързани със скотовъдството: волъ, конь, овьца, коза, телица, жребецъ, кравие масло, кожохъ, 
бъчелникъ и т.н. 
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По времето и на двете Български царства в 7-вековен интервал са се отглеждали 

свине, волове и овце. От житието на Георги Скилица можем да установим, че през XII-

XIII в. овцевъдството е било широко застъпено в околностите на Рила планина30. 

Едрите животни (едрият рогат добитък) е служел за обработката на земята, 

осигуряването на работна сила, докато по-дребните животни (кози, овце) са били 

основният източник на суровини, облекло, хранителни продукти, тор и др. В редица 

извори се споменава за изобилие от селскостопански продукти, овце и едър рогат 

добитък при управлението на Династията на Комнините, за многообразие от диви 

птици, селскостопанска продукция, жито, месо, сирене, вълна и т.н.31 

Славянските племена са отдавали почит на бог Велес, а Йоан Ефески описва 

нахлуването им на Балканите с табуни коне. Траките и прабългарите пък са развивали 

трансхуматно животновъдство, освен това от многобройни археологически разкопки се 

установява, че коневъдството е било сред приоритетните направления при траките32. 

Подвижният тип животновъдство бележи повторен разцвет със завладяването ни от 

османските турци, когато се дава свободен достъп на овцевъдите до Бяло море. През 

Античността са били развити семейното подвижно козевъдство и овцевъдство, 

подвижното пастирство със сезонен характер и пастирството в подножието на 

планините, при което зимно време животните са се отглеждали в кошари или ъгли, а 

през летния сезон – от ранна пролет до късна есен – са били откарвани по 

високопланинските пасища33. Едрият рогат добитък, служел предимно за работна сила, 

както и свинете и птиците са се развивали добре в равнинните части, където теренните 

условия са позволявали обработване на земята съобразно нуждите на съответната 

реколта. В подножието на планините конете са били заменени с мулето и катъра, като 

приоритетно се е залагало на отглеждането на овце и кози. Свинете – тяхната кожа – е 

намирала приложение в производството на цървули и опинци (съответно в Източна и 

Западна България), а месото му се консумирало рядко, обикновено по повод. По-масово 

свиневъдство е отчетено в източна Стара планина, в райони с букови гори, като в 

Карнобатско и Влашко се развъждали овце съответно с кафява мека и черна остра 

вълна. Пастирите групирали овцете по един основен признак – ялови и дойни. Яловите 

                                                           
30 Златарски, В. Георги Скилица и написаното от него житие на св. Иван Рилски. – В: Известия на 

историческото дружество, XIII, 1933. 
31 Browning, R. Unpublished correspondence between Michael Italicus, archbishop of Philippopolis, and 

Theodor Prodromos. – In:  Byzantinobulgarica I, 1962, 283-288. 
32 Кацаров, Г. Битът на старите траки. – София: БАН, 1913 г., стр. 23  
33 Маринов, В. За етнокултурните приноси на българското животновъдство. – В: Етногенезис и 

културно наследство на българския народ. София, 1971, с. 92. 
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обособявали стадо, което пасяло отделно от дойните овце (това важи и за козите) и 

което се наричало „яловина“, докато дойните овце и кози образували стада, наречени 

музари (мънзари, сагмал). Кочовете били отделени в стада, наричани „кочмари“. 

Белязването на животните се правело именно с цел стопаните да се ориентират кое 

животно в каква степен би им било най-полезно и за какво – за храна, за работа, за 

вълна и т.н.  

Но освен специфика в тяхното отглеждане, наблюдаваме множество тънкости и 

по отношение добиваните от тях мляко и производни млечни продукти, яйца, месо и 

т.н. Прясното мляко има различни наименования – пресник, преснак. То се консумира 

винаги преварено и обикновено под формата на каши. Квасеното кисело мляко също е 

широко разпространено, а приготвянето му е познато и до днес: прясното сварено 

мляко се подгрява и в него се добавя подкваса (познати са още мравчената киселина, 

слагането на сребърна монета, киселецът и др.). Съдът се увива с вълнен плат и 

престоява 2 до 3 часа, след което може директно да се яде. Квасеното овче мляко по 

принцип е в по-големи количества и било съхранявано в делви през зимата, поради 

което е познато и като „брано“. 

Вероятно сред най-разпространените продукти, добивани от млякото като 

основна суровина, са маслото и сиренето. За направата на първото млякото – 

подквасено, прокиснало или обран каймак – се избива в дървени съдове. По този начин 

на повърхността се получава слой масло, което се обира с лъжица и се посолява, а 

накрая се прибира и съхранява в съдове. Остатъкът, назоваван още мътан, мътеница 

или бърканица, се консумира като ободряваща разхладителна напитка или за 

приготвянето на извара и цвик. Обезмасленото мляко, което не е подквасено 

предварително, се използва за направата на бито сирене, чиято суроватка отново е 

използвана за извара и цвик. В различните краища на България се използват и до днес 

различни методи за производство на масло и сирене в домашни условия, а горе-

посоченият е разпространен в Югозападна България.  

За получаването на самите изходни продукти е от голямо значение качеството на 

млякото, независимо дали краве, овче или козе. Традицията повелява овцете и козите да 

се доят по три пъти на ден, а през август – по два пъти на ден (сутрин и вечер). 

Есенното мляко е било най-хубаво за приготвянето на кашкавал, сирене и други млечни 

продукти, защото е било най-гъсто. Съхранената суровина се обработвала от жените, а 
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в по-отдалечените краища – в мандри, бачии и стърги34. В него, след като се свари и 

изстине, се слагала мая от агнешко или ярешко сирище, след което се прецеждало с 

тензух. Получава се топка сиренина, която се нарязвала на квадратни парчета с дървен 

нож, а готовият продукт след максималното му отцеждане – прясно неосолено сирене. 

Добавената към него едра сол и осоленото сирене се нарича бяло яйлия сирене, също и 

саламурено. Предварително иззетото чрез дървено бутало или джурило масло 

превръща сиреното в обезмаслено такова, а преварената суроватка дава извара. 

Катъкът, друга разновидност, се получава от есенното гъсто мляко, сварено в бакъри, 

при което водата се изпарява и остава само гъстата консистенция. Полученият катък се 

консервира в глинени делви или канчета, осолява се, а отворът се повива с плътен 

дебел плат, като на някои места, за да няма пролуки, се запечатва и с лой. Тези 

технологии са запазени и до днес, макар че в ръчният труд при производството на 

промишлени количества е заменен с механизиран такъв. 

Като цяло балканджиите имат различни предпочитания към вкусовите 

характеристики на млякото и неговия вид. Биволското мляко е било на по-голяма почит 

и се е считало, че заради своя цвят и плътност в него е събрана цялата мощ на 

планината, а за кравето се е твърдяло, че е „тънко“ и „слабо“. Козето мляко е било 

основното средство за прехрана на по-бедните семейства, затова и са му придавани 

лековити способности. Балканджиите са знаели, че млякото се дои сутрин и вечер, а на 

пролет, когато се отбиват малките – до обяд. Това правило е важало за овцете и козите.  

В заключение, може да се каже, че храната и храненето заемат ключово място в 

етнографската наука. Те са допринесли за възникването на даден народ, за развитието 

на негови собствени космологични представи и светоглед. Храната е своеобразен 

културен еталон-код, наситен със символни значения, за които рядко се запитваме, но 

които все пак съществуват. Тя е белег, по който да съдим за културните норми, 

поведението, социалните правила, религиозните забрани за консумация и въздържание 

и взаимовръзката между тях и чуждите общности и народи.  
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