
Т ази година празникът се със-
тоя на 26 януари и официални 

гости бяха посланикът на Република 
България в Чехия г-н Здравко Попов, 
консулът на Българското посолство 
г-н Данчо Мичев, както и видният 

български историк проф. Гърдев, 
който представи книгата си за бъл-
гарските малцинства в Чехия.

Празникът започна с привет-
ствие на председателят на клуба 
Сирма Зидаро към всички присъст-
ващи. Последва програма, в рамки-
те на която за доброто настроение 
допринесоха танцьорките Наила 
и Румяна с изпълнение на танци 
„трибал“, съдържащи елементи 
от фолклорни танци от различни 
страни на света. А за общата трапе-
за в българския клуб стари и мла-
ди домакини бяха донесли много 
вкусни български ястия – баници, 
тутманици, кюфтета, сърми, слад-
киши и други. Както всяка година, 
имаше и богата томбола.

Присъстваха и представители от 
чешката телевизия, които заснеха 
празнуването на този традиционен 
български празник за предаването 
„Бабилон“.

Всички присъстващи бяха щаст-
ливи отново да се докоснат до бъл-
гарските традиции. 

ЗА БЪЛГАРИТЕ В ОСТРАВА ПРАЗНУВАНЕТО НА БАБИНДЕН Е ВЕЧЕ ДЪЛГОГОДИШНА ТРАДИЦИЯ. КАКТО ПИШЕ ПРЕД-
СЕДАТЕЛКАТА НА КЛУБА СИРМА ЗИДАРО В КНИГАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ЧЕХИЯ „UCHOVÁNO V PAMĚTI“, 
„ИМЕННО ЧЕСТВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРАЗНИЦИ Е ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ СТЪЛБОВЕ, КОИТО ПОМАГАТ ЗА ЗА-
ПАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ СРЕД МАЛЦИНСТВАТА, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РОДИНАТА“.

БАБИНДЕН

Бабинден е един от големите народ-

ни женски празници. Произходът 

му е езически, идва от далечните 

праславянски времена, но се е за-

пазил до днес. Посветен е на „баби-

те“ – жените, които помагали при 

раждане, както и на младите жени, 

които са раждали. В миналото се 

е празнувал на 8-ми януари, което 

по нов стил се пада на 21 януари. От 

1951 г. е официално обявен за ден на 

родилната помощ.

Ритуалите при празнуването му се 

различават според областите в Бъл-

гария, но има 3 главни общи тради-

ции: всяка жена, която се е ползвала 

от услугите на „бабата“, е отивала 

в дома й, поливала й е ритуално вода, 

за да си измие ръцете и я е дарявала 

с дарове, с което е изразявала своята 

почит и благодарност. „Бабата“ е къ-

пела бебетата и измивала очите на 

по-големите деца. След това канела 

жените на богата гощавка в дома 

си, за която всяка майка донасяла 

по нещо. Празникът се е почитал 

като чисто женски и на него не са се 

допускали мъже. В някои краища на 

България се е изпълнявал и ритуал-

ът „влечугане“, тоест изкъпване на 

бабата в реката.

В Библията бабите-акушерки са били 

благословени от Бога за това, че не 

са спазили заповедта на фараона да 

убият всички новородени еврейчета 

от мъжки пол, а са правели всичко 

възможно да ги укрият и отгледат.

Бабинден в Острава
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 ТЕКСТ: Румяна Нитрова  СНИМКИ: Валя Раиличова и Сирма Виламова 
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