
     Модул 6
Традиците по света

Австрия

Палмбушен

По Великден в Австрия католиците празнуват Цветница (на този ден Исус
дошъл в Ерусалим) като приготвят „Палмбушен”.

Палмбушен се прави от дървен кол, който може да е висок до два и половина
метра, на който хората закрепват клонки от върба (преди дървото да е

цъфнало) и от вечно зелени дървета като
тис, чемшир или хвойна. Палмбушен след
това се украсява с гевречета, ябълки и
цветни панделки.

След като палмбушен е готов,
хората го занасят в църква, за
да бъде осветен. След това те
ги разнасят из нивите, защото
има поверие, че носи късмет за
реколтата.

 Хората слагат палмбушен пред
своите домове или до мястото,
където държат разпятието в
къщите си, с цел предпазване
на семейството от гръмотевични
бури или болест.

Ако има гръмотевична буря, те отчупват парченце от палмбушен и го изгарят в
къщата за да се предпазят.



България

Сурвачка

Срещу деня на свети Васил (1 януари), наричан „Сурваки” се празнува „втори
Бъдни вечер”. На този празник се меси баница, в която се поставят клончета от
напъпил дрян, наречени за имот, здраве, женитби, богатства и всякакъв успех.

За българите дрянът е култовото дърво. Кората
и листата му са служили за обработка на кожи и
за боядисване на тъкани. Плодовете - дренките,
са полезна храна с приятен вкус и аромат.
Дренките са използвани и в народната
медицина. Ето защо дрянът е почитано дърво.
То е символ на здраве и дълголетие, най-рано
цъфти, а най-късно зрее. Символ е и на
мъдрост, защото пръв известява идването на
пролетта.

Най-важният обичай на Нова година е
сурвакането. То започва от среднощ. Децата си
приготвят от по-рано дрянови вейки (сурвачки,
сурвакници) и ги украсяват със сушени плодове,
пуканки и чушки, червен конец, пъстра хартия,
панделки, ябълки, - всичко, което е символ на

здраве, дълголетие, израз на трудолюбие и празнично настроение. Те тръгват
по къщите и удрят хората по гърба, като казват благословията:

Сурва, сурва година,
Весела година!

Златен клас на нива,
Голям грозд на лоза,
Жълт мамул на леса,

Червена ябълка в градина,
Пълна къща с коприна,
Живо-здраво до година,
Догодина, до амина!

Пожелават се още: „пълна къща с деца, пълна кесия с пари,
пълни обори със стока”.

Децата навсякъде получават от домакините кравайчета,
плодове, орехи, дребни пари и по-малки подаръци.



Италия

Прогноза за времето за една година

Популярна традиция в северна Италия казва, че времето за цяла година
напред може да бъде прогнозирано с помощта на сол и глава лук. Главата лук
се разрязва на 12 парчета, които представляват 12-те месеца на годината.

Всяко парче се слага в чаена
чаша и след това се покрива
със сол. Чашите се оставят
на перваза на прозореца
отвън в нощта на свети
Павел (това е нощта на 24
януари) и на другата сутрин
се разглеждат. Чашите, в
които солта се е разтопила
показват кои месеци ще
бъдат дъждовни, а другите
кои месеци ще бъдат сухи.

Тази традиция съществува от средните векове и е свързана с почитането на
Свети Павел, който се приема за светеца, който дава знаците, по които се
предсказва.



Великобритания

В Обединеното кралство се правят гирлянди за първи май, които са върбови
клонки, извити в обръчи и украсени с цветя, зеленина и цветни панделки.

Традиционно се празнува първи май като децата правят
гирлянди и играят селски танци като например танца около
украсения с цветя и панделки кол (традиционно това е
танц около току-що отрязано младо дърво), за да се
отпразнува началото на лятото.

Рано сутринта хората украсяват домовете си с цветя и
зеленина, които се вярва че ще им донесат сполука.
Девойките мият лицата си с роса, за да станат красиви.

В много села се избира Майска кралица с корона от цветя. Корените на този
празник на първи май са в римския фестивал на флората.


