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ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДВАТА ПРАЗНИКА –
“СВ. ВАЛЕНТИН” И “СВ. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

На един от най-веселите
празници през годината
стопаните подрязват лозята за
здраве и берекет. Празникът “Св.
Трифон Зарезан” е посветен на
труда и любовта на българите
към лозата, гроздето и виното.
Католиците празнуват “Св.
Валентин”. Двойният празник
дава много поводи за наздравици
и любовни признания.

На 14 февруари се чества
Денят на лозаря - Трифон
Зарезан. През деня се извършва
ритуалното зарязване на лозята,
което подсеща за приближаването на
пролетта и началото на
селскостопанската дейност.

Празникът започва да се чества
официално за пръв път през 1962
година на деня на Свети мъченик
Трифон и е обявен за професионален
празник на лозаря. Българската
православна църква въвежда през
1968 година Грeгорианския календар
и така църковният празник се
отбелязва на 1 февруари, а Денят на
лозаря - на 14 февруари.

За един от най-веселите
празници в годината на трапезата
трябва да има питка, кокошка и
разбира се вино, тъй като Св.

Трифон се смята за пазач на лозята.
Ритуалът повелява всеки стопанин
да се обърне към слънчевия изгрев
и да се прекръсти три пъти. После
отрязва пръчки от три корена и
полива мястото с червено вино,
светена вода и пепел, запазена от
огнището от Бъдни вечер.
Зарязването се придружава от
благословии за берекет. След това
мъжете се събират на обща
трапеза в лозята, придружена от
песни и хора.

На 14 февруари влюбените
празнуват - Свети Валентин.
На този ден те изразяват любовта
си един към друг.  Влюбените
изпращат поздравителни картички,
бонбони и си разменят подаръци.
На Свети Валентин е обичайно да
се подаряват цветя. Името на
празника идва от един от двамата
християнски мъченици, наречени
Валентин, живели през трети век.
През Средновековието празникът
започва да се свързва с
романтичната любов.

Още през ХІV век на този ден
започва да става традиция да се
разменят любовни послания под
формата на т. нар. „валентинки“ -

картички с любовни послания. През
ХІХ век ръчно написаните послания
са заменени от масово
произвежданите готови картички.
Асоциацията за поздравителни
картички е изчислила, че всяка
година се изпращат 1 милиард
поздравителни картички. По данни
на асоциацията жените купуват
около 85% от всички валентинки.

Счита се, че Свети Валентин
и Свети Трифон са живели почти по
едно и също време. Свети Трифон
и свети Валентин са били и
лечители и двамата претърпяват
мъченическа смърт. И двамата
живеят около 255 г.

Според Католическата
Енциклопедия (1908 г.), има поне
трима светци, наречени Валентин.
Всички те са били мъченици, и са
записани под датата 14 февруари.
Връзката между Свети Валентин
и романтичната любов не е
спомената в нито един ранен
исторически документ, и се счита
чисто и просто за легенда. Най-
напред празникът Свети Валентин
е обявен за честване за 14 февруари
от папа Геласий I около 494 г.

Легендата разказва, че
вечерта преди мъчението на Свети
Валентин заради това,  че е
християнин, той пратил любовно
послание до дъщерята на
тъмничаря, в което пишело „От
Твоя Валентин“. От тогава
любовните послания, които се
разменят на този ден се наричат
валентинки – на името на Свети
Валентин и на неговата любов.
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КАК ПРАЗНУВАТ “СВЕТИ ВАЛЕНТИН”
 В ДРУГИТЕ СТРАНИ?

 
В Западна Европа денят на свети

Валентин се отбелязва масово от ХIII
век, в САЩ - от 1777 година, у нас - след
1990 година. Постепенно празникът
създавал своите традиции и някои от тях
са се запазили и до днес. Придворният
летописец на английския двор Самюел
Пепис в края на 17 век е записал, че
влюбените могат да си разменят
подаръци - ръкавици, пръстени и
бонбони.

Всеки народ обаче отбелязва
празника на свети Валентин по своему.

Англичаните си изпращат
любовни послания, но не само на
приятели и познати, но и на своите
домашни животни - кучета или коне.
Неомъжените девойки хвърлят в реките
или езерата сгънати хартийки с
написани върху тях мъжки имена.
Първото изплувало листче подсказва
името на бъдещия жених.

Италианците отбелязват празника,
подарявайки на любимото момиче
подаръци, преди всичко нещо сладко.
Затова и наричат деня - “сладък”.

В Япония започнали да празнуват
празника на свети Валентин в 30-те
години. Главно действащо лице тогава
станала една голяма фирма за
производство на шоколад. И досега
шоколадът си остава най-
разпространеният подарък в този ден.
Между другото мъжете получават в
този ден дори повече подаръци от
жените. На този ден се провежда и едно
масово мероприятие: “най-високо
изречено любовно признание”. На този
ден жените подаряват на мъжете, които
играят важна роля в живота им, кутии с
бонбони. А за да могат мъжете да
отговорят по подобен начин, на 14 март
мъжете връщат жеста на жените. Денят
е наречен Бял Ден.

В Америка празникът на
влюбените бил пренесен в началото на
XVII век от европейците, заселили се
там. В началото американците
започнали да изпращат на своите
годеници марципан, който тогава
струвал доста скъпо. По-късно
започнали производството на
карамелени бонбони, върху които
вдълбавали подходящи думи.
Бонбоните били в червено и бяло,
символизиращи страстта и чистотата на
любовта. През 50-те години бонбоните
започнали да опаковат в картонени
кутии с формата на сърце, които имали
голям успех.

Французите на този ден подаряват
скъпоценности. И именно галантните
французи първи са въвели стиховете с
любовни послания, така наречените
“валентинки”.

Поляците на този ден посещават
Познанската митрополия, където
според поверието са мощите на свети
Валентин, а над централния престол е
неговата чудотворна икона. поляците
вярват, че тя помага за решаването на
любовните им проблеми.

Немците упорито смятат св.
Валентин за покровител на психически
болните и на този ден украсяват с
червени панделки психиатричните
болници, а в параклисите провеждат
специално богослужение.

В Дания хората си изпращат
изсушени бели цветя, а мъжете
изпращат валентинки без подписи, така
че момичетата трябва да се досещат кой
им ги праща.

 

Любовта - отговор на
проблема за човешкото

съществуване
Човекът е осъзнаващ себе си,

поради което е отчужден от природата,
от другите хора. Ето защо най-дълбоката
и същностно човешка потребност е
желанието да се напусне затворът на
самотата и стремежът да се намери
единство с другите хора. Историята на
религията и философията е история на
тези отговори, на тяхното разнообразие,
а също и на тяхната ограниченост.

Пълно единение е възможно само
в достигането на междуличностно
единение, сливане с друго човешко
същество в любовта. Заедно с
истинската, зряла форма на любовта
съществуват и незрели нейни форми,
които могат да бъдат наречени
симбиотична привързаност.

За разлика от симбиотичното
единение, зрялата любов е единение
при условието на запазване целостта на
личността, на индивидуалността.
Любовта е действена сила в човека,
сила, която срутва преградите между
хората, съединява ги един с друг;
любовта кара човека да превъзмогне
чувството за изолираност и отделеност,
позволявайки му да бъде самият той,
да съхрани своята цялостност. В
любовта е налице парадоксът, че две
същества стават едно цяло, обаче си
остават две.

Способността да се обича е тясно
свързана с отношението на човек към
света изобщо, а не само към един
“обект” на любовта. Ето защо любовта
е нагласа, ориентация на характера.
Въпреки това повечето хора са уверени,
че любовта не зависи от собствената им
способност да обичат, а от качествата
на обекта на тяхната любов. Нещо
повече, те дори вярват, че когато обичат
единствено “обичания” човек, това е
доказателство за силата на техните
чувства. Разбира се, това не е любов, а
симбиотично единение.

По този начин любовта е
ориентация, която е насочена към
всичко, а не към едно нещо. Също така
съществуват и различия между
различните видове любов, в зависимост
от обектите.
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Опияняващата сила на

любовта
Февруари може най-спокойно да

бъде определен като месец на любовта,
тъй като  на 14-ти февруари в последно
време се е наложил обичаят да
празнуваме св. Валентин – денят на
влюбените. От друга страна на същия ден
българската църква чества Трифон
Зарезан, известен още като денят на
лозарите, градинарите, кръчмарите или
зарезановден. На този ден всички онези,
които не са имали щастието да бъдат
опиянени от любовта, могат да се оставят
на опияняващото червено вино, което
поне малко да сгрее сърцата им.

Любовта се е превърнала в основен
мотив още в древността – тя заема важна
роля в религията и религиозните
вярвания. Всеобщата любов, която
християнската църквата изповядва,
говори за любов към ближния, към Бога
и божественото.

Философът-хуманист Ерих Фром
пише в своята посветена на любовта
книга „Изкуството да обичаш” –
„Любовта не е само чувство, защото
чувствата рано или късно умират... тя е
изкуство, което повечето хора мислим,
че владеем, но не е така”.

В днешно време ние възприемаме
любовта като интимно и съкровено
чувство, което извисява духа ни,
предизвиква у нас щастие, а понякога
нещастие и дори ни кара да извършваме
действия, за които съжаляваме в по-
късен етап от живота си.

Опиянението, което любовта
предизвиква, е едно от най-красивите
състояния на човешкия дух.
Опияняващата сила на любовта в
приказките е в състояние да превърне
дори най-лошият и зъл герой в смирен и
добронамерен. Мотивът за опиянението

е навсякъде – във филмите, в книгите, в
уличище, дори и в ежедневните
разговори между съучениците.

В много отношения виното и
любовта действат по един и същ
опияняващ начин – зачервяват бузите,
променят дълбочината на очите и
стоплят сърцето. При любовта обаче
връщане назад няма – веднъж покорен
от това свято чувство, човек рядко
успява напълно да се откъсне от него.
Любовта е състояние, което възниква
за миг, но остава в съзнанието ни за цял
живот. Любовта е сила, която ни
обърква и разтърсва, която ни прави
щастливи и нещастни и винаги донася
последици след себе си. Както е казал
Шекспир – „Живеят само влюбените,
останалите просто съществуват”.

Есе - Иво Захариев

Ти беше моята душа и моят идол.
Ти беше мое вдъхновение и блян.
Ти ме разбираше и ме крепеше,
във тежки дни изпълнени с тъга.

Сега аз виждам как седят нещата.
Сега аз зная как и накъде …
Поемам  бавно пътя в тъмнината,
отивам си с разплакано лице.

„Аз зная, ти не ме обичаш вече,
аз зная, искрен беше, но преди …
Кажи ми, че магия те повлече,
че ще се върнеш пак във моите дни …”

Ще преживея мъката, тъгата,
ще стана гордо, за да продължа напред,
но знай, че помня болката позната,
край мене ще е тя и занапред …

Не искай вече да съм твоята любима,
целувай нея, както прави го преди.
Не съм сега самотна и унила,
но не съжалявам за това,
което бе преди.

Джулия Проданова

Тъмна стая,
две жълти свещи,
две влюбени души!
Говорят, смеят се, шептят
и от любов един към друг горят.
И поглед с поглед се засичат,
ръце с ръце, уста с уста!
В любовта си се заричат
с нежни пламенни слова.
Щастливи са! И днес празнуват!
В света са само той и тя!
За тях свещен е този празник,
защото щастието – туй е любовта!

Елица VІІІ б

***

***

Две души в една се сливат.
Две сърца в едно туптят.
Две съдби преплитат се..
Нежни думи “Обичам те” шептят!

Винаги заедно, дори и в трудни дни.
Винаги двама и в радост и в сълзи.
Любовта им силна винаги ще ги
крепи
докато пламъкът на чувствата им
продължава да гори!

Жаклин VІІІ б

 

Oбичай силно, обичай бясно!
Остави очите да говорят,
те с това си задължение
справят се прекрасно!

Обичай на яве,
понеже любовта е дива.
Обичай и на сън,
понеже там е безопасна и красива!

Обичай ближния
и този, който заслужава.
Приятели, фамилия
и този, който в тебе има вяра.

***

От конкурса за валентиннки
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***

Какви и колко подаръци се
изпращат на “Св. Валентин”?

*В Америка:
Около 1 милиард картички се
изпращат всяка година за празника
на Св.Валентин.
Американците подаряват
“валентинки” на любовниците,
съпругите, майките, децата и дори
на учителките си.
75% от американците си разменят
картички на Св. Валентин.
15% от американките си пращат
сами картички и цветя за празника.
3% от хората с домашни любимци
им подаряват картички и подаръци
за Св.Валентин.
На Св. Валентин се продават 36
милиона кутии със шоколадови
бонбони.

*Във Великобритания:
На Св. Валентин англичаните
харчат по 30 милиона паунда за
цветя. От тях 9 милиона са
червените рози. 90% от цветята са
купени от мъже.

 На 14 февруари седем от
десет букета се поръчват от мъже,
като последните три години онлайн
поръчките са нараснали три пъти.

Денят на влюбените е най-
благодатният момент за
производителите на сладкиши. От
US асоциацията на сладкарите
прогнозират, че тази година ще
бъдат продадени повече от 36 млн.
кутии шоколадови бонбони с форма
на сърце.

Средно за подаръци мъжете
ще дадат $145 срещу $81 за дамите.
Общо очакваната сума, която ще
похарчат американците за
празника, е $13,70 млрд, а светът –
$50 млрд.

Ако по независещи от вас
причини сте пропуснали този велик
ден и половинката ви продължава

Онлайн подаръците за
“Св. Валентин”

Празнуват и на други дати

да се цупи, успокойте я – нищо не
ви пречи да празнувате на друга
дата.

В Япония например на 14
февруари само мъжете получават
подаръци – лосиони, бележници,
пособия за бръснене. Чак месец по-
късно, на 15 март, е “Белият ден”,
на който дамите получават
подаръци и бял шоколад.

В Испания за Ден на
влюбените се смята и 23 април,
когато влюбените също си
разменят подаръци, и 1 май, като
негови символи са майското дърво
и избирането на “кралица” на
красотата.

В Бразилия празнуват любовта
на 12 юни и на него влюбени и
съпрузи засвидетелстват
чувствата си с цветя.

В Израел за Ден на любовта
се смята 20 август и това е
предпочитаният ден за сключване
на брак.

Китайците празнуват любовта
на 7-ия ден от 7-ия месец на
годината и техният празник се
нарича “Нощта на седемте”.

Само у нас “Трифон Зарезан”
– деня на виното и “Св. Валентин”
– деня на любовта съвпадат.

     

За минута любов можеш да научиш
за човека повече, отколкото за
месец наблюдение... Ромен Ролан

Несподелената любов обича за
двама... Аркадий Давидович

В аритметиката на любовта едно
плюс едно е всичко, две минус едно е
нищо...Миньон Маклофлин

В живота трябва да има любов - една
велика любов за цял живот, това
оправдава безпричинните пристъпи
на отчаяние, на които сме
подложени...Албер Камю

В любовта има три препинателни
знака: възклицателен, многоточие и
точка...Дон-Аминадо

Обичайте се винаги с цялата си душа.
В света няма почти нищо друго, освен
любов...Виктор Юго

Няма да научите какво е истинската
любов, докато не поискате да се
освободите от нея...Морин Мърфи

Първата любов винаги е въпрос на
чувствителност. Втората - на
чувственост... Пушкин

На любовта всичко й е малко. Тя има
щастието, а иска рая, притежава
рая, а иска небето...Виктор Юго

***

*** *** ***

***

 


