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Детската танцова школа на НЧ “Васил Левски 1959” Балчик, с худ.р-л Галина 
Гавраилова.                                                                                       Фото: Диана КОСТОВА 

Клуб “Хинап” Балчик празнува Еньовден. 
                                                       Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА 

Да намериш разковничето

На Еньов ден утрина-
та баба Антонца съ-
бра две дузина млади 
момичета. Те бяха ед-
накви на ръст, перяха 
се за първи път, бяха 
първородни деца в 
своите семейства. Как-
во им приказва, какво 

им нарежда, никой не 
разбра. Но когато слън-
цето още не бе изгряло 
всички здрави мъже и 
жени излязоха на баира 
да гледат, как малки-
те момичета ще тър-
сят разковничето, как 
слънцето ще трепти и 
изгрява. Преселниците 
искаха да разберат, да 
надникнат в утрешния 
ден на чуждата земя.
Момичетата бяха обле-
чени в дълги бели ризи 
без копчета, боси, с 
разпуснати коси. Двете 
групи девойчета бяха 
хванали по едно бяло 
платно, дълго двана-
десет лакъта. Хората 
ги гледаха и се моле-
ха на глас да намерят 
разковничето, та да си 
облегчат живота в Бе-
сарабия. Баба Антонца 
се изправи срещу за-
раждащото Божие све-
тило и направи бавно 
три кръста.

--Тръгвайте - сухо из-
рече тя.- Щом видите 
на платното кръв, спи-
рате.
Малките момичета 
тръгнаха по ширана-
лата се притихнала Бу-
джакска степ. Пъстри 
цветя гледаха Божия 

свят с отворени вен-
чета и излъчваха ома-
ен аромат. Капки роса 
блестяха по зелените 

им листа. Те много при-
личаха на сълзи, отро-
нени заради човешка 
мъка. Девойките плахо 
встъпиха в девственото 
полее. Те влачеха бяло-
то платно и с напреже-
ние се вглеждаха в него. 
Там, където минаваха, 

оставяха пътечка от 
наведена трева. Полите 
им бяха мокри, мокри 
бяха и платната Мина-

ха три пъти по три на 
определените места, но 
нито една трева не пус-
на кръв. По платното 
имаше жълти, зелени 
петна от дъхавите ле-
ковити треви, но кръв 
от разковничето ня-
маше. Хората с напре-
жение очакваха някой 
да извика. Но всички 
мълчаха. Степта не 
даде на преселниците 
своята сила - всемо-
гъщето разковниче.
Това беше лоша по-
личба. Слънцето се 
покатерваше все по 
-нагоре. То трептеше 
, въртеше си лъчите, 
прибираше ги, галеше 
хората и недоумява-
ше, защо са толкова 
тъжни. Тогава със не-
видима сила пред тях 
се изправи старата 
жена и с пророчески 
глас заговори:” Ще има 
война, мор, сушави го-
дини, земетресения и 
много хора ще търсят 
нови земи за по -добър 
живот. Вижте как слън-
цето си мени цветовете 
и....”

(Откъс от романа “ Да 
намериш разковниче-
то”. От поредицата “ 
Бесарабски хроники” 
Автори -Анна Мале-
шкова, Николай Куртев.
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Клуб „Хинап” празнува Еньовден
Според нашия пра-
вославен календар 24 
юни е посветен на Рож-
деството на Св.Йоан 
Кръстител. Освен в 
църквата този ден при-
съства много активно 
в бита на нашия на-
род – отбелязва се като 
Еньовден. Празнуват 
всички, които носят 
имена Еньо, Яна, Яни-
ца и производните и 
по-модерни, произлез-
ли от тях. 
От дълбока древност, 
на този хубав летен 
ден, когато истинското 
лято започва, а пове-
чето цветя и билки, с 
които е толкова нада-
рена и богата наша-
та земя, са цъфнали, 
рано сутрин жените 
събират билки, които 
после сушат. Извест-
но е, според народните 
вярвания, че трябва да 
се наберат 77 билки и 
половина. Съвремен-
ните жени се стараят да 
наберат, поне 7 и поло-

вина – най-вече лайка, 
маточина, бял и жълт 
кантарион, невен, глу-
харче, бръшлян. А има 
ли по-ароматен чай от 
липовия?
Жените от клуб „Хи-
нап”, с председател 
Димка Малева, рано 
сутрин берат билки и 
празнуват Еньовден по 
оригинален и различен 
за всяка година начин. 
Този път те донесоха 
много свежи билки, 
които наредиха в огро-
мен букет, красиво оф-
ормен от сръчната и ви-
наги много старателна 
детска учителка Нели 
Тодорова. Кошницата 
с букета беше отнесена 
и подарена на именни-
цата Янка Димитрова, 
продавачка на сладолед 
по Дамбата. Празни-
кът продължи с обяд в 
ресторант „Селена”, а 
именницата ни почерпи 
със сладки и сладолед.
В Клуб „Хинап” винаги 
е интересно – приятно-

то всякога се свързва с 
полезното. Много често 
на празничните съби-
рания се отзовава биб-
лиотекарката Магда-
лена Върбанова, с 
любопитни материали. 
Този път тя беше под-
готвила информация за 
най-популярните бил-
ки по нашите земи, с 
хубави рецепти за полз-
ването им. Празникът 
продължи с весело на-
строение, с подходящи 
за празника народни 
песни, с поезия, която 
специално бе сътвори-
ла Пенка Димитрова, 
следваха анекдоти и ви-
цове. За най-активните 
участнички Димка Ма-
лева беше подбрала, 
както винаги в подобни 
случаи, скромни и кра-
сиви подаръци. Бяха 
обсъдени предложения 
за бъдещи екскурзии и 
предстоящи дейности, 
с които Клуб „Хинап” е 
много активен.
       Мария АНДРЕЕВА

Лятното слънцестоене е на 
Еньовден!

Една от важните дати 
от календара на тради-
ционните празници на 
българите е Еньовден, 
денят от раждането на 
Йоан Кръстител. По-

известен е този ден, 
като денят на билки-
те, през който в ран-
ни зори, преди изгрев 
слънце се събират ле-
чебните растения. Да-
тата съвпада с лятното 
слънцестоене, когато 
денят е най-дълъг, 
а нощта – най-къса. 
Според вярванията 
на този ден, при из-
грев, слънцето трепти 
и който види изгрева 
ще бъде здрав през ця-
лата година, а билките 
имат най-голяма и ма-
гична сила.
Не може да отмине 
този празник без да 
бъде отбелязан по-
добаващо от жените, 
носещи традицията 
в сърцата си от клуб 
„Хинап”, с ръково-
дител Дима Малева. 
Както повелява тра-
дицията те са набрали 
билките преди изгре-
ва на слънцето, за да е 
най-голяма лечебната 

им сила. Подредили са 
кошница от 77 билки 
и половина за всички-
те 77 седем болести, а 
и половина, за да не 
би на човек да му по-
трябва точно билката, 
която няма. На члено-
вете на клуба беше под-
готвена и представена 
беседа от библиотекар 
на НЧ „Паисий Хилен-
дарски-1870” за значе-
нието на празника за 
българите, за тради-
циите и за ритуалите, 
изпълнявани на този 
празник. 
На Еньовден празну-
ват, освен Еньо, Йоан 
и Йоана, също Яна и 
всички произлезли от 
тях имена. 
Честит празник на 
всички именици и на 
всички, които имат 
повод да празнуват на 
този чуден и изпълнен 
с мистика празник!

Магдалена 
ВЪРБАНОВА


