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Никулден 

НИКУЛДЕН (6 декември) е един от най-

големите празници с ясно изразен семеен 

характер. Посветен е на Свети Никола – 

покровител на моретата, на моряците и 

рибарите. Найтипично за обредността е 

приготвяне на специално ястие – рибник. Жените 

внимават при почистването на рибата люспите 

да не падат на земята, защото се вярва, че ако 

човек стъпи там, той се разболява и умира. 



Никулден 

Костта от главата, която наподобява 

кръст, се запазва като лек против детски 

болести. На трапезата се поставят и 

постни ястия, както и специален хляб 

(параклиз, служба, богов, колак или 

никулски хляб). Трапезата на Никулден 

не се вдига цял ден. Семейството е край 

нея, пеят се обредни песни. 

 



Никулден 

Според преданието Свети Никола спасява една 

лодка от потъване, като запушва дупката с 

шаран. Затова тази риба е основно ястие, заедно 

с постни гозби – сарми, чушки, фасул, царевица. 

Хорото, което се изпълнява, се нарича "сглядно", 

защото в него участват неомъжени моми. 

Светецът е пазител на семейството и рода. 



ИГНАЖДЕН 

Според българската традиция на 20 

декември се празнува така наречения 

Полязовден. Домакините следят кой ще 

влезе първи през този ден в дома им и по 

това гадаят каква ще бъде годината им. 

Ако той е добър стопанин и човек, 

годината ще бъде щастлива и плодородна 

за семейството. 



ИГНАЖДЕН 

От сутринта най-възрастната жена 

приготвя обреден хляб и сготвя постни 

яденета за обяда. Когато полазникът 

дойде, отива до огнището, бърка с пръчица 

в него и изрича благословия: "Колко 

искрици, толко пиленца, теленца, дечица, 

най-вече мед и масло и бела пшеница в таз 

къща!" После всички сядат на трапезата.  



ИГНАЖДЕН 

В Западна България домакинята приготвя 

специални колачета като кукли. На този ден не 

се дава нищо в заем. Някои смятат, че от 

Игнажден започва новата година. Ако на 

Игнажден първият, който прекрачи прага на 

дома е дете, хората го даряват 8 с орехи, 

бонбони, сушени плодове. Ако се случи да влезе 

животно, това се смята за добър знак. 

Полазник може да бъде и всеки член на 

семейството. 


