
Сурвачка или сурвакница е украсена дрянова клонка, с която по 

стар български обичай хората взаимно се „сурвакат“ на Нова година, като леко 

се удрят по гърбовете с пожелания за здраве, щастие, берекет и т.н. 

Дряновата сурвачка се изработва, като клонките ѝ се свиват във формата 

на полукръг. Украсата се състои в усукани разноцветни конци, прежда или 

вълна, нанизани пуканки, сушени сливи, чушки и ябълки, малки кравайчета, 

панделки, варак и парички. 

Едно от най-популярните нареждания при сурвакане е следното: 

 

Сурва сурва година! 

Весела година! 

Пълен клас на нива, 

жълт мамул на леса, 

червено грозде на лоза, 

жълта дюля в градина!  

Пълна кесия с пари! 

Сурва сурва година, 

до година със здраве, 

до година, до амина! 

 

Според народната традиция, обичаят сурвакане се изпълнява само от 

момчета, до 15-16 годишни, които биват възнаграждавани с пари, захарчета, 

кравайчета и други. Освен в семейството, те ходят да сурвакат и по други 

роднини и съседи. 
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Из Родопско и някои краища на Тракия сурвакарите внасят в къщите и 

по един тежък камък, който оставят до огъня, с което символизират 

пожеланието тежко имане да влезе в къщата. 

 

Източник: Уикипедия 

 

Сурвакницата – магическата пръчица на българите 

Родната сурвачка се прави от дрян и това не е случайно. Дрянът е най-

жилавото дърво, то първо цъфти, последно връзва. 

Всъщност сурвакницата е магическата пръчица на българите. В нея се 

преплитат и езическото, и християнското. Фактът, че се пожелава здраве с 

потупване на клонка, е част от езическата традиция. Клонката може да е вечно 

зелена, каквато е за северните народи елхата, може да е дрянът, както е при 

нас. Самото окичване на дръвчето също е езически елемент, който идва от 

древността. 

Пуканките, които слагаме на сурвачката, са зрънца царевица, които се 

разпукват и избуяват. Гевречатата пък са малки хлебчета, а хлябът е 

благодарност за урожая през годината. Лъскавите лентички са символ на 

светлината. Нашите баби са слагали още сушени сливи, парченца ябълка, 

чушки, орехи, прежда или вълна, парички – всичко това, за да покаже и 

предизвика изобилие. 

Задължително дряновите клонки се привързват в полукръг и в крайна 

сметка сурвачката заприличва на единично или двойно кирилско „Ф”. Има и 

още нещо – дряновата пръчка, оформена като сурвачка има магическа сила 

само в един ден от годината, през другите дни тя е просто пръчка. Сурвакането 
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започва сутрин рано или още в първите часове на празника. Младите 

сурвакари отиват при стопаните и чрез отмерени удари със сурвачката по 

гърба им изричат благопожелания за здраве, берекет и късмет. Никой не се 

отказва от сурвакането, защото то е магия и прави думите на сурвакарите по-

реални. Даже се е вярвало, че колкото по-силни са ударите, толкова по-скъпи 

са наградите за нетърпеливите сурвакари. 

Сурвакането има древен предхристиянски характер, нищо, че не е ясно 

кой точно – траки, славяни или прабългари са го използвали. Името на     

обичая – сурвакане, името на магическата пръчка – сурвачка, както и 

нареждането – сурва, сурва, са дали основание на изследователите да свържат 

този обичай с прабългарите, имайки пред вид името на древния бог на 

Слънцето Сурья. 

Ясен е обаче смисълът на сурвакането – то има за цел да измоли успешна 

нова година. 

 

Източник: https://myvelikoturnovo.com/2013/12/31/survaknica/ 

 

 

Галина Златина  

Пъстра суровачка 
 

Идва Новата година  

и на първия ѝ ден  

от гърбина на гърбина,  

суровачке, ще си с мен.  

  

https://myvelikoturnovo.com/2013/12/31/survaknica/


Затова сега те кича  

с чушки, пуканки, ошаф.  

Сладкодумно ще наричам,  

та да бъде всеки здрав.  

  

Сурва, весела година!  

Да сте живи, да сте здрави!  

Всеки работа да има!  

Всяко зло да ви забрави!  

  

Пълни шепи и хамбари,  

бели агнета в кошари!  

Нека всички земни дари  

да се трупат на камари!  

  

Круши, ябълки и жито,  

сочно грозде, медни пити…  

Всяко зло да ви отмине!  

Сурва весела година! 

 

 

Източник: https://chitanka.info/text/15133-pystra-surovachka 

 

 

Чудна сурвачка 

Борко Бърборко  

(Псевдоним на поета Борислав Ганчев) 

 

Сурва, сурва! Днес сурвачка  

си направи сам Иван. 

Колко търси тази ячка 

https://chitanka.info/text/15133-pystra-surovachka


клонка от напъпил дрян! 

 

Па отсече я набързо 

и отнесе у дома. 

Клонките с конец привърза – 

заприлича на мома! 

 

Тъй я украси богато – 

с пъстри ленти омота,  

с пуканки, звезди от злато – 

като слънце заблестя! 

 

Как ще има да сурвака 

Ваньо всичките наред: 

мама, тати, бати, кака – 

за късмет и берекет! 

 

Източник: http://www.az-deteto.bg/tchudna-survatchka/7268/view.html 
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