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Писани великденски яйца 

 
 

 

 

Всяка година в началото на пролетта християните посрещат най-големия 

си празник - Възкресение Христово (Великден). Както пролетта дава живот на 

природата, така и Христовото Възкресение дарява живот и надежда за спасение 

на хората. Традицията в България повелява седмицата преди Великден - на 

Велики четвъртък и Велика събота, да се боядисват великденски яйца, които са 

символ на празника. Първото яйце трябва задължително да е червено. Вярва се, 

че то притежава магическа сила. Техниките за украса на яйцата са разнообразни 

и се различават в отделните краища на страната.  

Вековна традиция е писането на великденски яйца с пчелен восък. Тя е 

запазена и до днес в района на Чепинската котловина (Родопите), най-вече в 

градовете Ракитово и Велинград. Там все още млади и стари майсторки красят 

великденската трапеза с писани червени яйца с бели шарки. 
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Повечето майсторки на писаните яйца предпочитат да използват домашни 

яйца, затова започват да ги събират поне един месец предварително. Някои 

жени пък подбират само по-едрите и бели, за да изпъква по-добре изрисуваният 

орнамент. 
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Процесът на писане на яйцата започва със стопяване на восъка на водна 

баня, след това той се прецежда през марля два пъти, за да се изчисти от 

излишните частици. Оставя се да се охлади и се прави на фитилчета, които се 

използват за  специално направената писалка. За нагряването на писалката и 

разтопяването на восъка в нея се използва свещ. След като тези неща са 

подготвени се започва с рисуването на яйцата. За целта са необходими модели 

от специални книжки или пък по собствено въображение. Майсторките се старят 

да не повтарят моделите.  Основен християнски символ върху яйцата е кръстът. 

Други орнаменти, които  могат да се използват са растителни варианти на 

кръстове, сложни плетеници от цветя, условни изображения на дървото на 

живота, животни, пролетни цветя, соларни знаци и др. 
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Преди да се боядисат писаните яйца се оставят да престоят 2-3 часа в 

подсолена студена вода. През това време в друг съд, в хладка вода се разтваря 

памучна червена боя. Много важно условие е боята да е добре разтворена, за да 

не се получат петна по яйцата. Преди да се започне боядисването, на съда се 

завързва червен конец, а вътре се пуска китка здравец. В съда с червената боя 

се слагат яйцата, като постепенно се увеличава температурата на водата, така 

до завирането й. Яйцата се варят около 10 минути, а за по-тъмен цвят - около 15 

минути. След това още топли се изваждат и се избърсват със суха кърпа, за да 

се отстрани останалия по тях восък. А за да станат лъскави, всяко едно яйце се 

избърсва с парче плат, напоено с олио. 
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Първото боядисано яйце трябва да има изрисуван кръст върху него и се 

пази  до следващата година, когато се разчупва и според съдържанието му се 

гадае. Ако се е запазило цяло, годината ще е хубава, а ако е кухо -  ще има 

проблеми. След това се изхвърля. Друга традиция отностно яйцето с кръст, е че 

след като се извади от боята с него се прави кръст по челцата на децата в 

къщата. 
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 Писалките, които се използват за писането на яйцата са дървени, а от 

скоро се появяват и електрически. Тяхното връхче е по-тънко и са подходящи за 

рисуването на по сложни орнаменти. И за двата вида писалки се използва 

пчелен восък, който може да се намери навсякъде при пчеларите. Времето за 

изрисуването на едно яйце е различно, средно около 30 минути, но главно 

зависи от сложността на модела. Майсторлъка в писането на яйца зависи от 

идеята на автора, от умението да рисуваш, но най-вече и от практиката. С всяка 

година техниката се подобрява, което от своя страна увеличава бройката на 

писаните яйца. 


