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Ежегодно по стара българска традиция в град Кула на 19-и срешу 20-и януари се
провежда традиционния
обичай
“Къпачи”
. Традицията датира от стари времена, а обичаят е характерен само за Кула.
Независимо от настъпилите промени в отбелязването на празниците по християнския
календар, “къпачите” в Кула тръгват вечерта на Йорданов ден срещу Иванов ден (19
срещу 20 януари по стар стил). С други думи Йорданов и Иванов ден в Кула се
отбелязват 2 пъти през месец януари. Дори в църквата се провеждат две празнични
служби – на 6-и и на 19-и януари, но “къпачи” само веднъж - 19 срещу 20 януари.
Групата на къпачите се състои от нечетен брой млади мъже, облечени с абени дрехи,
наметнати с кабаници, с цървули, с нацапани лица или с маски, накичени с пера,
препасани със звънци, с дебели тояги – геги. Тръгват след първи петли, за да къпят за
здраве, плодородие и късмет млади семейства и именници, откъдето идва и името на
обичая „Къпачи”. Двама от тях стават „младоженци”. Единият се облича като жена –
„булка”, която носи котлето с водата и китка босилек. Булката е пазена от символичния
младоженец. Който е отказвал да го „къпят”, насила, с тояги са го носели на кладенеца
и са го хвърляли в коритото. Обичаят се предава от поколение на поколение, от баща на
син, от дядо на внук.
„Всяка година традицията се спазва. Групата на “къпачите” се подготовя активно. И с
нетърпение очакваме от 19-и януари вечерта до 20-и януари на обяд, нашите „къпачи”
да вдигнат адреналина на жителите в града ни, както и на всички приятели и ценители
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на българската традиция и фолклор, които присъстват тук” – споделя Иванка Велкова
от местното читалище „Просвета”.
По информация на Фолклор-Бг. Снимка Николай Колев
bgizlet.com
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