
„Слънцето и месечината били брат и сестра ...” 
 

 
„Слънцето и месечината били брат и 

сестра ... ” не е типичната изложба, 
в нея са експонирани представите и 

светогледът на българина, 
пресъздадени от съвременни 

художници в картини и текст върху 
стените на музея. Част от 

изрисуваните сюжети  са слънчова 

женитба, свалянето на месечината от 
магьосници, представите за 

съзвездията Ралица, Квачката и др. 
    

Всеки един от авторите от Компот 
Колектив представя визуално своя 

разказ за слънцето, луната и 
звездите, базиран на митологичните 

представи на традиционния 
българин, като по този начин се 

получава една своеобразна среща 
между минало и настояще, традиция 

и съвременност. 
 

Изложбата представя интерпретацията на традиционния мироглед чрез 

съвременните изразни техники. В търсене на оригиналност и 
искреност в своето творчество артистите са направили изобразителна 

импровизация върху няколко митологични представи от миналото.  
Това е причината, която събира етнолози и художници в две от залите 

на Етнографския музей (ИЕФЕМ-БАН). 
 

 

Слънце – млад момък 
 

Според традиционните представи на българите слънцето било млад 
момък на име Райчо, който като всеки ерген си имал адети. Живеел 

Райчо накрай свет със своята майка, със сестрици Звездици и брат си 
Месеца.  Сутрин от сън го будила Зорницата, която ставала най-рано и 

първа от вкъщи излизала. На богата закуска сядал и всички заръки от 
майка приемал: да не гори много земята, че има жетвари и всякакви 

други твари, да е милостив към всички.  
 

Като тръгвал да грее Райчо се покатервал бавно по небето, защото бил 

сит и доволен във биволска кола теглен. Но докато стигнел билото 
огладнявал, пускал биволите и впрягал бързоноги зайци да го карат. 
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Забързвал се към дома Райчо и без време се търкулвал зад хребетите. 

Прибирал се вечер уморен, навъсен и гладен. Стигал за вечеря, 
където го чакали цял печен овен и девет фурни хляб.  

 

Изчаквала слънчовата майка търпеливо чедото да се нахрани, когато 
пак ставало сговорчиво за сладки приказки. 

 

 
 

За петната по Месечината 
 

Много и различни са историите как са се появили петната по 
Месечината. Едни вярвали, че Месечината била крава, и веднъж като 

се отделила от стадото изяла крушово дърво. Затова и петната по нея 
приличали на шумки.  

 
Други казвали, че Слънцето и Месечината били брат и сестра. Скарали 

се веднъж кой грее по-силно. Взело Слънцето кал и я хвърлила по 
сестра си. От този момент насетне по Месечината се появили петна и 

тя взела да свети по-слабо.  
 

В още по-стари времена разправяли людете, когато Господ ходил по 

земята, най-долната дипля на небето можела с ръка да се пипне. 
Толкова ниско била, че една стопанка докато месила насъщния, си 

изтрила ръцете в Месечината. Така по луната се появили петна, а 
Господ се разсърдил и решил да вдигне небето високо, далеч от 

хората и техните грехове.  
 



Сюжетите пресъздаде: Иван Богданов 

 

 
 

Слънчовата сватба и ежът 
 

В стари времена, когато Слънцето живеело на земята поискало да си 

вземе за невеста Месечината. Поканило всичките животни за сватове, 
между които бил и ежът. Пристигнали гостите, разпрегнали колите, и 

всеки сложил пред коня си сено, само ежът му турил камъни.  
 

Зачудили се животните и го запитали, защо не му е дал зоб. Погладил 
се ежът по брадата и отвърнал, че след като се задоми, на Слънцето 

ще се народят много малки слънца, ще пекнат вкупом и ще изгорят 
всичката трева на света, затова по-добре от сега да приучи коня си да 

яде камъни.  
 

Досетили се животните каква е работата и разделили Слънцето и 
Месечината да не се срещат никога вече. Дали на единия да свети 

през деня, а на другия нощта, пък заради мъдростта нарекли таралежа 
„стара вяра”. 

 

Сюжетът пресъздаде: Весела Данчева 
 

 



 
 

Месечината и магьосниците 
 

Когато се скриела последната диря от слънчевата кола и паднела 
тъмата върху таз грешна земя, идело ред на Месечината да се покачи 

на небесата. Не изгреела ли обаче, за да освети тлаки и седенки, 

значи трябва да е свалена от магьосници, казвали старите хора.  
 

В потайна доба магьосниците, обикновено майка и дъщеря или снаха и 
свекърва се събличали съвсем голи и с баене сваляли виделото. 

Опичали голям кръгъл хляб и с него подмамвали Месечината за да я 
превърнат в крава. Нощният светлик се спускал до самата земята, 

право през комина, където чародейките го чакали за да го издоят. 
Така те взимали силата му да свети, а с млякото лекували болести или 

правили магии.  
 

Когато месечината се вдигнела пак в небето, била кърваво червена и 
не светела както преди.  

 
Сюжетът пресъздаде: Дмитрий Ягодин 

 



 
 

Колата 
  

За звездите или кандилата на дядо Господ, както ги наричал народът 
също има истории. Навремето един момък отишъл в гората, за да 

насече дърва за огрев. След като стигнал, разпрегнал воловете и ги 

пуснал да пасат в близката долчинка.  
 

Изневиделица, сякаш от нищото излязла мечка и изяла единия вол. 
Момъкът, който бил юнак сред юнаците, се разлютил и взел да я бори. 

Уморила се мечката и се предала, а момъкът я впрегнал в колата на 
мястото на изядения вол.  

 
Тръгнали така към селото, но мечката нали не била научена да тегли 

кола, дърпала се все настрани, затова и в съзвездието Голямата мечка 
колата е разкривена. 

 
Сюжетът пресъздаде: Константин Златков 

 
 

Истории и за други звезди 
 

Когато дойдела есента и денят кротко се изтъркулвал, идвало време, в 
което мало и голямо се събирало да слуша приказки за далечни земи и 

минали времена. С тях по небесната шир започвали да припалват една 
подир друга хиляди искри.  



 

Сред всички тия светулки 
мъждукал и звездният куп 

Плеяди. Най-ярката 

звезда в него народът ни 
нарекъл Квачката, а 

останалите шест, които 
трептяли около нея, 

сякаш кълват просени 
зрънца били пиленцата.  

 
Подир тях пък блестяла 

алената Алдебаран, която 
старите хора нарекли 

Гайдаря. Но и той не бил 
сам в тъмната нощ. Около 

него като в обръч се 
нареждало Хорото от 

останалите звезди.  

 
В такава вечер до тях се 

покачвал и митичният 
Орион, на чието място 

българинът виждал 
Ралицата (ралото) с 

воловете, орача и дори 
кучето на орача. При 

появата му всички 
разбирали, че иде време 

за оран и сеитба.  
 

Сюжетът пресъздаде: Олга Дорева 
 

 

 

Кумова слама 
 

През една люта зима, когато дебел сняг затрупал всичко и димни 
кадели плъзнали над селцата, на един сиромах човек му свършила 

храната за воловете. Чудел се той, чудел се откъде да вземе малко да 
нахрани хайваните, за да не измрат от глад … и решил да вземе от 

кръстника си, който имал много камари слама.  
 

В една студена, тъмна нощ взел кош и тръгнал към кръстника. 
Напълнил коша и тихичко си тръгнал, без да види в нощния мрак, че 

кошът бил продънен. През цялото време, докато вървял към дома, 
сламата падала сламка по сламка от пробития кош на гърба му. Като 



се прибрал – що да види грешникът – и помен не останал от кумовата 

слама. 
  

Като се съмнало, станал кръстникът, отишъл да нахрани добитъка си и 

видял дирята от падалата слама. Тръгнал по нея и стигнал до къщата 
на кумеца си. Разбрал каква е работата, скарал му се, че е откраднал, 

а не е поискал направо. Засрамил се кумецът от постъпката, а 
кръстникът рекъл:  

 
- Нека тази крадена слама се запали и никога да не гасне, за да се 

знае и помни, че от кръстник не бива да се краде …  
 

Запалила се сламата и оттогава до ден днешен гори на небето 
кумовата слама, която днес наричаме Млечния път. 

 
Сюжетът пресъздаде: Аспарух Петров 

 

 
 
Митологичните сюжети са адаптирани по материали от „Българска 

народна митология” на Иваничка Георгиева от Атанаска Станчева – 
етнолог от ИЕФЕМ – БАН и Тодор Станчев – етнолог от Сдружение за 

културни инициативи. 

 
Изложбата е открита в рамките на Осмото издание на Европейската 

нощ на музеите. Партньор на събитието е автентична хлебопекарна и 
вегетариански ресторант Слънце - Луна.    
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