
ХХЛЛЯЯББЪЪТТ  ––  ККУУЛЛТТ  ККЪЪММ  ССЛЛЪЪННЦЦЕЕТТОО  ИИ  ЖЖИИВВООТТАА  
Маршрут по метода „Peraltravia – Anotherway” 

Обща информация за маршрута 

Продължителност: Полудневен маршрут с обща продължителност 3–4 часа;  

Място: Добрич, България; 

Оптимален брой участници: 5–6 човека, водени от екскурзовод и асистент;  

Тема на маршрута: хлябът в митовете, легендите, вярванията, обичаите и 

изкуството в Добруджа (Североизточна България); 

Основни обекти: Архитектурно-етнографски комплекс на открито „Стария 

Добрич” (Часовниковата кула и лапидариума) – Художествената галерия (зала „Златото 

на Добруджа”) – Каменна чешма – Етнографска къща. 

Хлябът е един от символите на нашия край – Североизточна България, известна 

още като Добруджа. Тук се отглеждат най-големите масиви о т  жито, тъй като в 

миналото производството на хляб е осигурявало поминък на много хора. Хлябът заема 

много важно място в културата на Добруджа. От праисторически времена той събира 



семейството и любимите хора всеки ден. Хлябът присъства в митовете, в легендите, в 

разказите, в изобразителното изкуство, в ритуалите и обичаите. Хлябът и отношението 

към него изразяват философията на местните хора тук. Този мироглед има различни 

проявления, които могат да бъдат намерени в археологическите находки, в изложбените 

зали, в музеите и дори в архитектурата. Бихме искали нашите гости от други региони на 

страната или от чужбина да почувстват типичния добруджански дух, тази близост с 

природата, уважението и почитта към хляба.  

Часовниковата кула и площадът в АЕМО „Стария Добрич” 

За хората в Добруджа хлябът е центърът на техния живот. По стар български 

обичай, ние ще посрещнем гостите и учстниците в маршрута с домашно приготвена 

пита, шарена сол и мед като жест на гостоприемство и уважение: „Добре дошли в 

сърцето на Добруджа, житницата на България!” Ритуалът ще се извърши на площада 

пред Часовниковата кула в комплекса „Стария Добрич” – място за разговори, песни и 

танци. Часовниковата кула е един от символите на града. Изградена е по подобие на 

старите часовникови кули от периода на Възраждането и е една от 17 запазени до днес в 

България. Построена е от бял варовик и е висока е 21 м. Часовниковият механизъм е 

задвижван от две рибарски тежести, всяка с тегло 250 кг. Кулата е квадратна с коничен 

покрив. Камбанарията на върха приютява камбана, тежаща 350 кг. От тук започва 

„пътуването във времето”. 

Групата ще се върне назад във времето и ще проследи създаването на хляб още от 

праисторическо време, когато хората по тези места са отглеждали лимец и ечемик и са 

приготвяли първия хляб с квас на Стария континент. В малкия вътрешен двор, наречен 



лапидариум, са изложени питоси – древногръцки керамични съдове, използвани за 

съхранение на зърно. Питосите, намерени по нашите земи, са доказателство за 

съществуването на древни човешки поселения, в които отглеждането на жито е било 

основният поминък.  

Питоси в лапидариума на АЕМО „Стария Добрич” 

Участниците могат да опипат и почувстват формата, големината и обема на 

питосите, малък модел на праисторическа пещ и глинено копие на фигурка на богинята 

Майка-Земя. Подобни фигурки са намерени в най-стария и най-голям праисторически 

некропол (V хил. пр. Хр.) близо до Големия остров в Дуранкулашкото езеро и са 

известни като „Венери от Долния Дунав”.  

Праисторическа женска фигурка и глинен модел на пещ – копие 



     Следващата спирка по маршрута ни е Художествената галерия, където групата ще 

научи повече за жътвата и за трудоемката работа на полето. Художествената галерия в 

Добрич е архитектурен паметник на културата. Тя е една от малкото запазени уникални 

сгради и е акцент в архитектурното наследство в града. Построена е за Градски съд в 

периода 1932–1936 г. от италиански, румънски и български архитекти.  

Художествена галерия – Добрич 

Ще посетим експозиционна зала „Златото на Добруджа”, където посетителите 

могат да се запознаят с произведения на изкуството, представящи Добруджа с 

безкрайните ѝ златни полета от пшеница и да усетят вятъра из посевите. Т у к  

преобладават цветовете житото и слънчогледа. Лесно бихме могли да ги свържем с 

топлината на слънцето, което загаря кожата ни в златисто, с миризмата на топлата 

земя и нежния полъх на вятъра. 

Найден Петков – „Слънчогледова нива”; Кеазим Исинов – „Златото на Добруджа” 



     Заставяйки пред картината на Найден Петков се потапяме в жълто – лятно поле от 

слънчогледи, което хоризонтално се слива с изорана черна почва, груба като ръцете на 

старец. Цветовете се преливат от жълто през тъмно кафяво до бледо, почти перлено 

бяло небе през лятото. 

С четка, боя и богато въображение Кеазим Исинов представя деня на прибиране 

на пшеницата – с житни купчини, наподобяващи морски вълни и заоблени женски 

форми, безгрижие на децата на жътварите и сладка умора от добре свършена работа, 

представена от образа на стар човек, облегнал се на пълните със зърно торби, с доволна 

усмивка заради богатата реколта. Чрез опипване на малък чувал, имитиращ чувала за 

зърно от картината, участниците ще могат да се пренесат на полето – те ще извадят 

няколко зърна, за да усетят техните размер, форма и аромат. 

Илия Илиев „Земя – Добруджа”  Борис Караджов – „Жена с кобилица” 

В Добруджа животът започва и завършва със земята и нейната обработка, 

свързана най-вече с житото и хляба. Поставена на пиедестал триизмерна женска фигура 

показва съвременен образ на Богинята-майка и символизира плодородието. Тя държи 

високо над главата си житен сноп като почит към небето и земята. Релефът на женската 

дреха напомня бразда. Посетителите могат да опипат скулптурата, за да усетят 

материала, от който е направена, нейните размер и форма.  

Следващата ни дестинация е каменна чешма. Извивките на кобилицата, 

използвани за пренасяне на пълни менци с вода напомнят за преходността на живота и 



са включени в оформлението на чешмата с възрожденски елементи. Участниците ще 

опипат горната част на чешмата, а малко по-късно ще видят кобилици в Етнографската 

къща и ще направят сравнение между тези две форми. Опипването по фасадата на 

чешмата ще разкрие релефна каменна украса, включително пойни птици, стилизирани 

слънца и ваза с цветя в средата. 

Каменна чешма с богата декорация 

Водата е основа за месене на тесто. За празничните хлябове се използва „мълчана 

вода“, свързана с древните езически вярвания. Според българската народна традиция 

„мълчана” е водата, от която не се пие, донесена в пълна тишина, без да бъде 

разплискана капка и в която са пръснати билки и цветя. Водата е един от основните 

творчески елементи, символизиращи безкрайност, чистота, енергия, пречистваща сила 

и път към отвъдното. Всеки гост ще получи „бардуче“ – малка стомна, частично пълна с 

вода, с която би могъл да имитира песента на славей, чучулига или друга пойна птица.  

Бърдуче  Етнографска къща 



      Последната дестинация от маршрута е Етнографската къща, която е построена през 

1860 г. Къщата е принадлежала на Димитър Друмев – богат търговец на зърно,  чиито 

наследници я даряват на Регионален исторически музей – Добрич. Тук 

посетителите ще се запознаят със специфични предмети, наречени просфорни 

печати. Това са дървени печати за ритуални хлябове, които имат свещено 

значение в християнската религия. Хлябът, на който е сложен такъв печат, се нарича 

„просфорион” (идва от древногръцки език и означава „приношение”). Хлябът е 

изключително важен елемент от българската традиция. В Добруджа се произвежда 

всеки пети хляб на трапезата на българите. Просфорният печат е един от 

предметите, свързани с приготвянето, дизайна и украсата на хляба, за да придобие 

той силата на празничен, обреден хляб, третиран с изключително уважение. 

Просфорният печат освещава хляба, за да го направи част от Светата литургия. 

Участниците ще докоснат просфорен печат, за да почувстват материала, релефа и 

размера и ще направят с него отпечатък върху глина. 

Просфорни печати – оригинални и копия, изработени от глина 

Oбредните хлябове, свързани с всеки празник на българската трапеза, са пълни с 

богати декорации от тесто и изобразяват слънцето, зърнените храни, птиците, цветята. 

Те са символ на плодородието и носят силна енергия, защото символите на Богинята-

майка Земя, Бога на Слънцето и вечният цикъл на живота са вградени в тях. Включено е 

опипването на глинени модели на обредни хлябове, за да усетят участниците 

тяхната релефна символна украса.  



      Маршрутът ще завърши с дегустация на варено жито на верандата на Етнографската 

къща. Вареното жито е едно от седемте (в някои региони 9, 11 или 12 – като месеци в 

годината) постни ястия на трапезата на Бъдни вечер (24 декември). Пшеницата 

символизира раждането, новото начало, обновяването. 

Маршрутът „Хлябът – култ към слънцето и живота” е създаден като част от 

дейностите по проект № 2019-2-IT 03-KA205-016466 “Another way” от Ивелина 

Романова, Николета Николова, Жулиета Николова, Жанина Стоянова, Жана Иванова 

и Стоянка Костадинова.  




