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Българските народни празници
„Трифунци“ – традиции, легенди, православие

Г-н Иван Боримечков -заслужилият деятел на културата, основоположникът на Българския театър 
„Смешен петък“ град Талаклия, Р.Молдова , излезе в пенсия, но своята пристрастеност към българ-
ските традиции и обичаи ще влага в отговорността си на техен пазител и разпространител, за 
което е назначен от гн Лупов, кмет на най-българския град в Р.Молдова - град Тараклия. 
                                                                                                                                               Фото: „Смешен петък“

Трифоновден –На 1 февруа-
ри Българската православна 
църква почита Св. Трифон 
– мъченик, светец-лечител, 
почитан отдавна от хрис-
тиянството. Трифоновден 
е един от най-устойчивите, 
но и най-противоречиви и 
сложни по своята истори-
ческа същност обичаи в на-
родния календар. Обредът 
на Св. Трифон стои пряко 
свързан с първия стопански 
процес в годишния цикъл на 
обработка– пролетното ѝ за-
рязване и българските учени 
М. Арнаудов, Хр. Вакарел-
ски, Д. Маринов, Ц. Гинчев 
са му определили по-специ-
ално място в календарната 
система. Изследванията с 
право свързват образа на 
светеца с трансформация 
на старите богове Сабазий, 
Дионисий, Бромий, Бакхус, 
Ликург. От някои хора Три-
фоновден се празнува на 
1 февруари, най-вече като 
имен ден, когато Българска-
та православна църква по-
чита Свети Трифон, но по- Певческата група „Извор“ с.Дъбовик, Общ.Ген.Тошево, е в основата на всички празници в Добруджа. 

Нейният ръководител г-жа Стоянка Първева, кмет и председател на читалищното настоятел-
ство, предстои да проведе Събор на преселението в с.Дъбовик, първата част на който се проведе 
през август 2021 г. в Балчик от Сдружение „Българско наследство“. Съборът е под егидата на МИГ 
„Балчик-Ген.Тошево“ и двете общини.

Народен танц след гроздобера. Фото: Нина ТОПАЛОВА, Р.Молдова

Гроздоберачка - бесарабска българка. 
                          Фото: Нина ТОПАЛОВА, Р.Молдова Каква хубава снимка на богатия урожай.  Фото: Нина ТОПАЛОВА, 

голямата част от българите, 
живеещи в земеделските 
райони отбелязват народния 
празник Трифон Зарезан на 
14 февруари.
Наличието на две дати е 
породено и от смяната на 
Юлианския календар с 
Григорианския, въведен в 
България през 1916 година. 
И тук възниква въпросът за 
силата на народната памет 
и трайно съхранените пре-
дания, които до ден днешен 
пазят обичаите на празника: 
Обредните практики показ-
ват значително единство. 
Мъжете тръгват в празнич-
но шествие с бъклица чер-
вено вино, украсена с чим-
шир, здравец и бръшлян. 
Поколения след поколения 
жени спазват обичая с при-
готвянето на храна за лозе-
то– питка, украсена с фи-
гури от тесто във форма на 
лозов лист или грозд, варе-
на, пълнена с ориз кокошка, 
сирене, сланина; туршия, 
луканка и др. Ритуалът по 
зарязване включва поливане 

с вино, благословия, ръсене 
със светена вода. Лозови-
те пръчки са най-важният 
атрибут на празника. Една 
от пръчките,свита на ве-
нец, украсява калпака, кръ-
ста или рамото. От лозови 
пръчки се приготвя и „ко-
роната“ на лозарския цар. 
След зарязването, накиче-
ните с лозови пръчки мъже, 
се събират на обща трапеза. 
Ритуалното обиграване – 
хорото, което мъжете игра-
ят на лозето със забучени 
в пояса или свити на венец 
лозови пръчки, следва да за-
ключи празника.
Големият християнски ден – 
Сретение Господне, познат 
и като Петльовден  /празник 
на мъжките рожби/ се отбе-
лязва на следващия ден от 
месеца –2 февруари.
Празникът датира от ражда-
нето на малкия Иисус, ко-
гато майка му - Света Бого-
родица, донася Божия Син 
на четиридесетия му ден в 
Йерусалимския храм, за да 
го посвети на Бог, според 
Мойсеевия закон. Сретение 
Господне е един от двана-
десетте годината. По благо-
честив обичай и днес ново-
родените деца на 40-ия ден 
от рождението им се носят в 
храма за благословение. 
Другото наименование – 
Петльовден, е свързано с 
турския кръвен данък (дев-
ширме), според народните 
предания. По време на тур-

да попадне в турски ръце. 

Но през нощта, тя скрила 
момчето високо в плани-
ната, заклала един петел и 
опръскала стените с кръвта 
му. Турците били стъписани 
и престанали да вземат кръ-
вен данък от това село. 
Традицията изисква на този 
ден да се омеси питка за 
здраве, да се свари петел и 
да се спазват магическите 
забрани – да не се работи, 
да не се използват остри 
предмети. 
Третият ден на месеца е 
денят на Свети Симеон, по-
знат като Зимен Симеонов-
ден. Преданието разказва, 
че Симеон бил един от 70-те 
преводачи на старозаветния 
текст на Библията от еврей-
ски на гръцки, който египет-
ският цар Птоломей II (285 
– 246 г. пр. Хр.) назначил с 
преводаческа заповед. 
Съществува обяснение, че 
празникът се е появил срав-
нително по-късно във фол-

клорната традиция, защото 
неговата обредност е тясно 
свързана с предходните дни. 
Според обичая, на Симео-
новден не бива да се дава 
нищо на заем и да се изнася, 
каквото и да било от къща-
та, за да не “излезе береке-
тът от дома”. Преданията 
съветват на този ден да не се 
работи с вълна, да не се из-
хвърля пепел и смет навън. 

Завръщам се. В големите ни 
дни – на мъчениците  по-
клон да сторя,  
към корена на моите деди,
в преданията – да калявам 
воля!

Към символа на Трифон 
Зарезан, към делниците – 
прашни и протрити, 
към Симеоновия книжен 
дар… 
Завръщам се. В голямото ни 
име!

Геновева ПОЛИМЕНОВА

ското владичество османци-
те минавали по селата през 
февруари и отнемали най-
здравите и най-красивите 
християнски деца, на въз-
раст от 7до10 години, които 
възпитавали по ислямски и 

ги превръщали във войници 
на Империята – еничари. 
Легендата разказва за жена, 
която отказала да даде дете-
то си с думите, че е по-до-
бре да го заколи, отколкото 


