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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

Скъпи читатели на вестник "Богоровски гимназист"!
На 14 февруари ние, българите, празнуваме два
празника - Свети Валентин и Трифон Зарезан. Свети
Валентин или както го наричат "Ден на влюбените", е
един от най-чаканите и обичани празници от младите.
Другият празник Трифон Зарезан е свързан с почитта
на народа ни към Свети Трифон - покровител на лозари
и винари.
Вестник "Богоровски гимназист" Ви пожелава един
хубав и весел ден, изпълнен с много усмивки, любов и
положителни емоции.

Свети Валентин
Празнуването на деня на свети
Валентин произхожда от древния
римски празник Луперкалии, в
чест на бога Фавън,покровителят
на стадата.На 14 февруари бил
празникът на римската богиня на
брака, майчинството и жените Юнона и бог Пан. Според
езическата традиция, в този ден
девойките
пишели любовни
писма и ги поставяли в огромна урна,от която след това мъжете
измъквали девическите послания. Всеки мъж започвал да
ухажва онази девойка, чието писмо бил изтеглил. Денят някога
наричали и "Птича сватба", защото смятали, че именно през
втората седмица на февруари птиците образуват брачни двойки
в гората.

Трифон Зарезан
Свети Трифон се счита за
пазач на лозята и празникът е
в негова чест. Празнуват не
само
лозарите,
но
и
градинарите и кръчмарите.
Рано сутринта стопанката
омесва хляб - пресен или

квасник. Освен това сготвя и
кокошка, която по традиция
се пълни с ориз или булгур.
Кокошката се вари цяла, а
след това се припича на
саджак. В нова вълнена
торба се слага питата,
кокошката и бъклица с вино.
С такива торби на рамо
мъжете отиват на лозето. Там
се
прекръстват,
вземат
косерите и от три главини
всеки отрязва по три пръчки.
След
това
отново
се
прекръстват и поливат с
донесеното вино лозите.
Този ритуал се нарича
"зарязване".
След това всички се
събират и избират "царя на
лозята". Едва тогава започва
общо угощение. "Царят" е
окичен с венец от лозови
пръчки, който носи на
главата си и с друг венец,
който слага през раменете
си.
продължава на стр. 2
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Трифон Зарезан
продължение от стр. 1

Той
сяда
на
колесар.
Лозарите теглят колесаря и под
звуците на гайди, гъдулки и
тъпан се отправят към селото
или града. Там спират пред
всяка къща.
Домакинята на дома изнася
вино в бял котел, дава найнапред на царя да пие, след
което черпи и хората от свитата
му. Останалото вино в котела се
плисва върху царя и се изрича
благословията: "Хайде, нека е
берекет!
Да прелива през
праговете!" Царят отговаря на
благословията "Амин".

Валентинки
Първата картичка - валентинка се приписва на Орлеанския
херцог Чарлз (1415 г.), който по времето, когато е в единична килия в
затвора, решава да се бори със скуката като пише любовни послания на
собствената си жена.
През ХVІ век писането на
"валентинки"
се
разпространява
широко. Започнали да се правят
и
всякакви
дреболийки
със
сърчица,
амурчета
и
претрупани орнаменти. Но до
средата на ХVІІІ век все пак
всичко това не е ставало в
"световен
мащаб".
Препятствието
идвало
от
високите цени на пощенските
услуги, които не били по джоба
дори на средната класа. Още
по-неприятното
било,
че
пощенските разходи заплащал
получателят, понеже нямало и марки. Необходимостта да се заплаща за
лекомислени любовни послания с твърда валута убивала зараждащите се
чувства. Цивилизацията обаче преодоляла всички бариери и сега
"валентинка" може да се изпрати и по електронната поща.

Символи
Купидон е най-известният символ на празника на влюбените. Това е
палавото ангелче с лък и стрели. Онзи, в когото
попадне стрелата на Купидон, се влюбва - внезапно,
страстно, безнадеждно, с цялата си душа. В древна
Гърция това е бил Ерос - помощникът на богинята
Афродита, олицетворение на най-силното любовно
желание, а римляните го наричали Купидон и
смятали, че е син на Венера.

След като стигне до своя
дом, царят се преоблича с нови
дрехи и окичен с венците на
главата и през раменете си, той
сяда на дълга трапеза да
посрещне хора от цялото село.
Затова за цар на този празник
се избира заможен човек.
Следващите
два
дни,
наречени
във
фолклора
"трифунци", се почитат за
предпазване от вълци. Тогава
жените не режат с ножици, за
да не се разтваря устата на
вълка, не плетат, не предат и не
шият. Приготвят обреден хляб
и след като раздадат от него на
съседите, слагат залъци от
хляба в кърмата на животните за предпазване и на добитъка,
и на хората от вълците.

Розата е божественото цвете на любовта. Първите рози са били
отгледани в Азия преди повече от 5000 години, а дивите рози са се
появили преди повече от 35 милиона години.
Само в деня на Свети Валентин се продават не по-малко от 3 милиона
рози.
Общоизвестно е, че червени рози
означават: "Аз те обичам". Букет от червени и
бели рози означава единство и дружба, розовите
- изящество и елегантност, жълтите - радост,
оранжевите - желание, букет от тъмночервени
рози прави комплимент за красотата на вашата
любима, белите означават - "Ти си божествена" ,
букет от не разцъфнали бели рози означава "Ти
си твърде млада за любов".
И разбира се, какво е празникът без ярките поздравителни
картички, които изпращат влюбените или тези, които мечтаят
да се влюбят на своите възлюбени - понякога дори без подпис.
Анонимните знаци на внимание са
за човека, когото обичат повече от
всички, от когото се възхищават,
за когото копнеят. Адресирани са
простичко: На моя Валентин (или
Валентина) и затова всички ги
наричат "валентинки".
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По света "Свети Валентин"

Свети Трифон

Само САЩ, Канада, Мексико,
Франция,
Австралия
и
Великобритания
са
обявили
Св. Валентин за национален празник.
Това обаче не пречи в много други
държави да има различни обичаи

Свети Трифон бил лозар,
който зарязвал пръчките на
една от лозите си, когато
покрай него минала сестра му
Света Богородица с малкия
Иисус на ръце. Тя отивала на
40-тия ден от раждането му да
чете
молитва
в
църквата.
Трифон й се присмял, че има
незаконно дете. За да го накаже
Богородица отишла в село при
жена му и съобщила, че той си
е отрязал носа. Изплашена,
жена му грабнала кърпи и
отишла на лозето, за да
превърже мъжа си, но го
намерила здрав. След като му разказала защо е дошла, Трифон се
засмял и показал с ръцете си как се зарязва пръчката - не отгоре
надолу, а обратно - отдолу нагоре. При извършването на този
жест, той наистина си отрязал носа. Оттам дошло и Трифон
Зарезан. Истинският светец, Трифон, загинал като мъченик при
римските гонения срещу християните. Но явно хората не
пожелали да свързват името с тъга, а по скоро с веселие, затова и
коронясали свети Трифон с ореола на виното и веселието.

***
Във Великобритания повечето
вестници и списания публикуват
различни песни, стихове и сонети
относно празника. В Уелс правят
"дървени любовни лъжици", които се
раздават като подаръци на 14-ти
февруари.
Сърца,
ключове
и
ключалки са най-често срещаните
декорации.
***
В Шотландия правят фестивал по
случай св. Валентин. Младите
самотни хора пишат имената си на
лист и след това се тегли жребий,
който съчетава самотните мъже и
жени в двойки. Ето как много млади
двойки са станали семейства именно
заради
този
празничен
ден.
Фестивалът продължава с бурни
танци, а понякога - и с размяна на
подаръци.
***
Германците са по-непретенциозни
към този празник. По принцип те си
раздават валентинки и подаръци по
всяко време на годината. За тях е
достатъчно просто да се почувстват
влюбени.
***
Французите, обаче, имат цяла
церемония за незадомените, които
трябва да се нарисуват (или снимат) и
да окачат снимката си на вратата на
своите възлюбени. Ако половинката
не ги харесва, трябва да изгори
портрета до залез слънце. Специални
поздравителни картички се разменят
по английски тертип.

Неподходящи подаръци за Св. Валентин
Голяма мъка е този Св. Валентин. Особено за момчетата. Да се
чудиш и да се маеш какво да подариш. За да не изпадате в абсурдни
ситуации, ще ви изброим подаръците, които не трябва да
подарявате на Св. Валентин, освен ако не искате да скъсате на
момента, да ви замерят с подаръка или половинката ви да ви
натяква с месеци какъв идиот сте и да ви гледа на криво.
•

Карта за фитнес, талон за козметична процедура или нещо от
сорта. Не си и помисляй. Тя ще разбере: “Той ме мисли за
дебела!”

•

Да кръстиш звезда на нейно име. Да, и у нас се предлага тази
услуга. Какво да я
прави тази звезда нито може да си я
окачи, нито нищо.
Получава
едно
удостоверение,
че
има
някаква
светлинка в небето.
Няма да схване, че
за тебе тя е твоята
звезда. Ама, никак.
Мисълта, че има
цяла звездичка на
нейно име никак
няма да я топли. Виж, ако прибавиш звездата към някое колие
или обици, ще ти се размине.

•

Куче, котка, хамстер, папагал и т.н. С една дума - умален звяр.

•

Нещо сътворено от теб. За спонтанен подарък е ок, но да й
подариш за Св. Валентин например оригами не е много добра
идея. Някаква хартия, която си сгънал на 64 не е никак
подходяща. Какво да каже после на приятелките си?

***
В Австралия, по време на златната
треска, съществувал следният обичай
- ако някой открие злато в деня на св.
Валентин, трябвало да плати
валентинките на всички ергени в
мината.
***
В Австрия на св. Валентин
момчетата трябвало да представят
момичето,
което
харесват
на
близките си, използвайки само букет
цветя. Цветята и структурата на
букета трябвало да изразяват
външните качества и характера на
момичето.

4

година XV, брой 34, февруари 2011

Love is in the air ...

Афоризми за Св. Валентин

Но дали се отнася точно за вас.
Понякога е трудно да определите
дали сте само хлътнали, леко
увлечени или направо влюбени до
уши във въпросната персона.
Малкият списък с признаците
на любовта ще ви помогне да се
ориентирате
по-лесно
в
собствените си чувства.
Ако се вглеждате в очите му/й
повече от 10 секунди и това не ви
докарва до истеричен смях или
криза- значи сте влюбени.
Ако всичките ви познати,
роднини и приятели ви казват, че
той/ тя не е за вас и пощальонът,
аптекарят и местната новинарска
агенция го потвърди, а вие все още
си мислите, че те просто ревнуватзначи сте влюбени.
Ако сте запомнили всички
важни дати за партньора ви и не
сте жена, значи сте влюбени.

"Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от
особено значение какво друго имаш."
Джеймс Бари
"Любовта е всичко, което имаме - единственият начин да си
помогнем един на друг."
Еврипид
“В любовта извиненията са излишни.”
Ерик Сийгъл
“Не е странно да видиш двама млади, които се обичат, но да видиш
двама възрастни, които продължават да се обичат, е най-чудната
гледка на света.”
Уилям Мейкпийс Такъри
"Обичайте жената такава,каквато сте я направили или я направете
такава,каквато ще я обичате"
Испанска поговорка
"Любовта
е
като
войната - лесно е да се
започне, но е трудно да се
спре."
Л. Н. Толстой

"Ангелите я наричат
небесна радост, дяволите я
наричат адска мъка, хората
я наричат Любов."
Хайне

ВИЦОВЕ

Ако си мислите, че бельото и
чорапите, които получихте за
подарък от него/нея за Коледа е
прекрасна изненада- значи сте
влюбени.
Ако ви заведат на романтична
вечеря в Мак Доналд'с и това ни
най-малко не ви дразни- значи сте
влюбени.
Ако забележите, че кварталният
цветар идва на работа с лимузина,
откакто сте негов клиент- значи сте
влюбени.
Но най-лесният начин да
разберете дали сте влюбени е
следния:
Ако няма никой друг на тази
планета, с когото искате да
прекарате всеки ден от живота си,
вие със сигурност сте влюбени.

Kакво да се очаква, когато съвпадат деня на влюбените, Трифон Зарезан
и Сирни Заговезни (Прошка)?
"Прости ми, скъпа, изневерих ти, но само теб обичам. Пийни това
вино, ще те успокои."
JJJ

Няма такова нещо като Свети Валентин и Трифон Зарезан, всички
празнуват Деня на Влюбените, просто някои са влюбени в чашката...
JJJ

Кръчмата "Сам дойдох". Масичките са окупирани от шумни компании
от традиционалисти, празнуващи Трифон Зарезан. На съседната маса едно
момче поръчва за пореден път със замах две кани вино. Приятелката му го
дръпва за ръкава и проточва с глезен глас:
- Пешооо, ама нали знаеш, че днес има и друг празник...
- Ей, верно бе - плясва се по челото младежът и допълва поръчката:
- Две кани вино и порция СЪРЧИЦА!
JJJ

Седят си едни пияници и си говорят:
- Абе Иване, ти кога празнуваш Трифон Зарезан? На първи или на
четиринадесети февруари?
- За по-сигурно между първи и четиринадесети!
JJJ

За изданието работиха учениците от Клуба за литература
и публицистика с ръководител Тончо Тончев
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-Кой има четворен празник на Свети
Валентин?
-Валентин
Трифонов,
влюбеният
пияница...

