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6 брой на вестник “Сияние” 
 

С - светлина, И - истина, Я - яснота, Н - нравственост, И - искреност, Е - единение.  
 
----------------------------------------- 
Редакционна колегия: 
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленов, Емилия Казанджиева  
Дизайн: Таня Темелкова 

 
1. Психика, природа и здраве  

ЕНЗИМИТЕ 
 
Като основен ключ за ефективността на храненето на вашия  организъм, е Живота. 
Той е свързан с храненето Ви и тези неосезаеми елементи, известни като ензими. 
С други думи казано, елемент, даващ възможност на организма да се храни и да 

живее. 
Този елемент, който е включен в семената и растенията, явяващ се като онова на 

Основата на Живота, наричащ се ензим. 
Ензимите са сложни вещества, способстващи за смилането на храната и 

поглъщането й от кръвта. Твърди се, че ензимите "абсорбират" раковите образования. 
Знаейки това, ние ще можем да разберем, защо  храната ни е необходимо да бъде 

отбрана разумно, защото трябва да бъде сурова и без обработки. 
Животът и смъртта не могат да бъдат на едно място, дори и ако се отнася за нашия 

организъм, или за организма на зеленчуците, плодовете, черупчестите растения, или за 
семената. Там, където е Животът, там са и ензимите. 

Ензимите са чувствителни към по- високи температури от 47 градуса. При по-високи 
от 49 градуса, те стават инертни точно така, както човешкият организъм става вял и 
отпуснат в човешка вана. При температура 54 градуса се унищожават. 

В семената могат да бъдат в спящо състояние и при благоприятни условия да 
запазват качествата си, стотици и хиляди години. В труповете на доисторическите 
животни, намерени в северните области на Сибир и други части на земята, през 
ледниковите епохи преди 50000 години, са намерени в голямо количество. Тези ензими се 

активизираха, щом температурата на тялото се 
нормализира.  

Това показва, че те могат да бъдат запазени при по-
ниска температура без загуба. 

Животът като такъв не може да бъде обяснен, затова ги 
наричаме вещества с космическа енергия, или вибрации, 
увеличаващи химическото въздействие или изменянето в 
атомите и молекулите, предизвикващи реакция, но без да се 
променя  или унищожава в това време. 

Иначе казано, те се явяват като катализатори, 
увеличаващи действието и измененията, като 
същевременно запазват своите качества. 

След това кратко обяснения, вие сте в състояние да оцените избора на вашата 
храна, с която мислите да се храните, която е в сурово състояние, но подготвена така, че 
да може да се използва и да храни клетките и тъканите на вашето тяло по бърз и 
ефективен начин. 

Следва 
 
В няколко броя на вестника, ще се постарая да ви запозная със съветите на д-р на 

мед. науки Норман Ускер, от неговата книга "Суровите зеленчукови сокове." 
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МОИТЕ СЪВЕТИ 
 
1 Когато сте много уморени, седнете удобно, отпуснете се 

максимално и си поставете ръцете  в двете страни на кръста. Палецът да 
е отпред върху коремната част, останалите пръсти да обгръщат 
страничната и кръстната част. Релаксацията да трае 15 минути. 

Така, ще подадете по-голямо количество адреналин към сърцето и ще се 
почувствате бодри. 

2. Когато сте много възбудени, седнете удобно, поставете дясната си ръка върху 
сърцето, а лявата отпуснете към земята. През това време си пуснете тихо лека, 
релаксираща музика. Така отпуснати максимално, постойте 15 минути. 

3. При главоболие, поставете дясната си ръка върху темето, а лявата върху челото. 
Погледът ви да бъде насочен към една точка. Стойте така, докато главоболието отмине. 
Това зависи от вас. Колкото по- добра е концентрацията, толкова ефектът ще е по-бърз. 

 
Тази рубрика се води от Мари Шуан. Можете да отправяте въпросите се към нея. 
 

2. Кой, кога и защо?  
ПРЕДСКАЗАНИЕ 

 
За Коледните празници отидохме на гости у родителите ми. Пристигнахме в петък 

следобед. Вечерта си приказвахме до късно. Сутринта към 8 часа се събудих от силно 
преживян сън. Намирам се в съседния апартамент. На вратата се звъни, отварям и 
виждам моя позната, облечена в зимно палто. Всъщност, тя беше починала преди две 
години, та възкликнах: "Диана, какво правиш тук?" А тя: "Дойдох да те взема!" 

- Защо ще ме вземеш? 
- Така трябва - казва ми тя. 
- И кога ще ме вземеш? - питам аз. 
- Кога? В събота следобед. 
- И ще почувствам ли нещо, когато дойдеш? 
- Да - каза ми Диана. - Ще те заболи сърцето. 
Събуждам се и се осъзнавам: днес е събота.  
След един час дойде една съседка. Споделих с нея 

съня си. Тя ме посъветва да раздам нещо за успокоение 
душата на Диана. Така и направих. Стараех се да не мисля 
за съня. Същият ден уточних с мои приятели да се видим 
към 17 часа. Отидохме в сладкарницата близо до блока, 
където живееше приятелката ми. Седнахме до масата и по 
същото време се сетих за съня. Разказах им го, те 
помълчаха и после минахме на друга тема. Стигнахме и до 
вицове. В момента, в който приятелката ми разказваше 
последният виц усетих, че столът под мен се залюлява. 
Разтърсих глава, не казах нищо. Смеехме се. След малко се 
завъртя цялата земя. Казах: "Лошо ми е. Сърцето ми ще се 
пръсне." Приятелката ми ме погали. С колата потеглихме 
към болницата. Приеха ме и ми направиха кардиограма. Измериха ми кръвното, биха ми 
инжекция. Оказа се, че кръвното налягане ми е скочило много. Възстанових се бързо. 
После се прибрах у дома. 

До ден, днешен, не мога да си обясня, какво се беше случило с мен! Каква връзка 
имаше моят сън с действителността? 

Напразно търсех отговор на този въпрос. 
Зоя Георгиева 

 
Тази рубрика се води от Маги. Моля, ако имате интересни случки свързани с 
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необяснимото, моля, пишете! 
 
3. Страница за теб - нашето бъдеще 

Двама велики художника 
 

Франсоа Буше 
 

   
 

Ел Греко 
 

    
 
 
„На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и 
неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че 
непреклонният отстъпва пред добродушието - всеки го знае и все пак никой не се 
съобразява с това.“  

Лао Дзъ 
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Що е то??? 
 
* Дървена пръчица, с червена главица. 
Все ходи и никога не спира. 
  
                *** 
* Иде от далеч един остър меч. 
Небето той разрязва, когато се показва. 
 
                *** 
* По черна поляна,  
бял кон тича. 
 
                *** 
* Хем прекрасно, 
хем опасно. 
  
                *** 
* Ти му даваш мръсно,  
то ти дава чисто. 
 
ДЪЖД 
 
Както си играхме изведнъж 
бликна топъл, майски дъжд – 
улицата ни широка 
стана на река дълбока. 
 
Ний се скрихме под стрехата, 
но дъждът разбра играта, 
бързо там ни той намери 
със „стрелички водни” ни уцели. 
 
Ние взехме пистолета воден 
и отвърнахме му с „огън”. 
В миг затихна победен, 
скри се някъде сразен. 
 
Пак започнахме игри – 
по-голяма локва прескочи, 
мокри клончета дръпни, 
от дървото душ вземи. 
 
Слънчо ни видя и се засмя 
и ни „награди” с Дъга. 
 
Детската поетеса Веска Ангелова 

 
 

4. Туй що е българско, се е наше 
Колекцията на Петър Георгиев 

 
За Петър Георгиев вече сме писали. Едно, че се занимава с пеене, а и години наред 

събира носии от различни области на България.  
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"Започнах да колекционирам народни носии някак си на 
шега. Вече цели 12 години. Още от 1998 година, а сега, това 
стана мое хоби. 

Носят ми ги на части, а по-късно аз ги сглобявам, за да се 
възстановят цялостните костюми - споделя той. Контактувам с 
различни хора, с мои приятели, познати, които ми ги носят на 
ръце. Така, вече съм събрал над 30 цялостни костюма. От 
къде ли нямам! От мойто село Писачево, Долна Оряховица, 
Харманлийско, Хасковско, Сливенско, Ямболско, Стара 
Загорско, Кюстендилско, Карловско и от още много други 
места. Не искам да изброявам всичките. 

Те сякаш ме връщат в едно минало, което е оставило 
следа върху тях. Те са част от своите притежатели. Носят 
тяхната енергия и споменът за тях. Как да не ги съхранявам? 
Аз съм задължен да ги пазя като свои. Та те са носени от 

нашите баби, прабаби и деди. Те говорят за онова време, в което са живели, дишали и 
работили, и са съхранили нашите традиции и обичаи." - завършва той. 

А ние ще ви покажем част от тази колекция. Надяваме се, че ще ви хареса. 
Мария Герасова 
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5. Литература и изкуство 
 

Ще ви запознаем със художника сюрреалист, Сантяго  Рибейро 
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С него се запознах в Нетлог, където той сам пожела да станем приятели. 
Разменихме си информация относно къде живеем, с какво се занимаваме. Представи 
себе си като художник, който живее в Португалия. Изпрати ми и няколко свои картини в 
сайта. Реших, че ще пиша за него във вестник "Сияние" и му направих предложение. Той 
се съгласи и от тук нататък, аз го представям на вас, читателите на нашия вестник.  

 

    
 
Жозе Мануел Сантяго Рибейро е роден в Коимбра. Детството и юношеството си 

прекарва в своето село Кондеикса, където живее и обособява религиозните си възгледи. 
Светските си утвърждава в "Авангарден и Цити” университет в Коимбра. 

В СОУ "Аверал Бротеро"  в Коимбра, той завършва курса по изкуствата и занаятите.  
През 2006 г. постъпва във висшето училище в Коимбра. Участва в организираната на 
множество индивидуални и колективни художествени изложби. Творбите му са 
представени в няколко частни колекции. В колекцията за съвременно изкуство на 
Националния музей Мачадо де Кастро и в рамките на Фондацията Bissaya Бейкър в 
Коимбра, Португалия и Европейския съюз. 

Ще ви представя някой от творби му и да се надяваме, че ще се видим на живо с 
него. 

Мария Герасова 
 

Носталгия 
 
В ръцете ми лежи албума стар,  
а спомени се връщат на талази 
и слушам вече дълго Буда-бар, 
носталгия сълзлива ме полази... 
 
Когато в меланхолия се пренеса 
и спомени и сълзи ще изтрия, 
от миналото ще се отрека... 
от себе си да мога, ще се скрия... 
 
Добре ще е, да не оставаш сам, 
нагаждай се в житейските поврати, 
бих искала докрай да се раздам, 
макар на чужди хора, непознати. 
 
Дори и с болка да отроня стон, 
подобно влака спрял се на перона, 
оставам вечно търсеща подслон 
отчаяна, самотна примадона... 
 
Защо да гледам миналото пак, 
не ще завърна хубавото време, 
живота е оставил траен знак, 
щом младостта дошъл е да ни вземе. 
                                Ирена Георгиева 
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Българска къща 

 
Една писана стомна с клончета 
дрян като ваза. 
Една стомна със багри на дъга и поле. 
Две-три клончета дрян винаги млади. 
...На живот и на здраве благославяли те. 
Кой ли майстор е втъкал в парчето от глина, 
този дъх пресен на здравец? 
Кой ли скулптор е дялал в унес незнаен, 
тези прости и хубави форми? 
Една писана стомна с клончета дрян. 
До миндера завит с китеник с шарка. 
На разжарена планинска зора, багри – 
превърнати в звуци винаги млади. 
Звуци превърнати в багри ярки и шарени, 
с глас на гайда и звън на далечни 
планински стада. 
                                 Елен де Гори 
 
Признание 
 
Затвор като затвор... 
Телесен, 
тесен. 
Затворничка съм. 
И съм тъмничар. 
Внушавам си, че ми е интересен, 
че тази моя крепост  
                            има чар. 
Че крие даже някакво имане 
от стар, 
почти забравен вече род 
и длъжна съм, каквото и да стане, 
да бъда будна тука на живот 
и смърт! 
               И често другарувам с нея - 
смъртта ми е сестра, 
                       не ми е враг. 
Когато нямам сили да живея, 
сама си я зова на своя 
                                  праг. 
Да ме освободи от тази роля 
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и от затвора да ме изведе. 
Аз просто най-приятелски 
                                  я моля. 
Духът ми после знае 
                               накъде... 
 
          Поетесата Маргарита Антонова 

 
 

6. Историята и философите 
Аристотел 

 
Аристотел (на гръцки: Αριστοτέλης) е древногръцки 

философ, един от най-големите гении на Античността. Ученик 
на Платон и учител на Александър Македонски. Той е сред 
малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, 
достъпна за своята епоха. В науката изучава анатомия, 
астрономия, география, геология, зоология, метеорология и 
физика. Във философията, той пише за естетика, етика, 
икономика, метафизика, политика, психология, реторика и 
теология. Занимава се още с образование, чуждоземни обичаи, 
литература и поезия. Съчиненията му са на практика 
енциклопедия на древногръцкото познание. 

Аристотел е роден през 384 г. пр. н. е. в древногръцкия 
град Стагира на Халкидическия полуостров, откъдето идва 
прозвището му Стагирит. Баща му, Никомах е личен лекар на 
цар Аминт III, баща на Филип II Македонски. Аристотел израства 
в македонския двор, а когато е на 15 години, баща му умира и 

той е поверен на грижите на своя роднина Проксен. През 367 година пр. н. е. отива в 
Атина и там става ученик в школата на Платон, където престоява 20 години, до смъртта 
на учителя си през 347 година пр. н. е. 

След като напуска Атина, Аристотел отива, заедно с Ксенократ, при своя съученик 
Хермий, владетел на град Атарней в Мала Азия, където престоява три години. През този 
период, той пътува с Теофраст до остров Лесбос, където двамата изследват местната 
флора и фауна. В Атарней се жени за Пития, осиновена дъщеря или племенница на 
Хермий, от която има дъщеря, също наречена Пития. 

През 343 г. пр. н. е., след смъртта на Хермий, напуска Атарней и по покана на Филип 
II става възпитател и учител на сина му, бъдещият Александър Велики, който тогава е на 
13 години. В Македония той преподава не само на Александър, но и на други 
благородници, сред които и бъдещите царе Птолемей и Касандър. Аристотел окуражава 
бъдещите източни завоевания на Александър, а отношението му към света е силно 
етноцентрично. Той съветва ученика си да бъде „водач за гърците и деспот за варварите, 
да гледа на първите, като на приятели и роднини, а да се отнася към вторите, като към 
зверове или растения“.   

През 335 година пр. н. е. се връща в Атина, където основава своята Ликейска школа, 
където преподава в продължение на 12 години. По това време умира съпругата му и той 
живее с нейната бивша робиня Херпилис, от която има един син, Никомах. Според някои 
източници има връзка и с бъдещия филолог Палефат.  

Смята се, че по време на своя престой в Атина, Аристотел съставя повечето си 
съчинения. Запазените до днес са главно трактати, които първоначално не са 
предназначени за публикуване, а служат като помощно средство при преподаването. Най-
значимите сред тях са „Физика“, „Метафизика“, „Никомахова етика“, „Политика“, „За 
душата“ и „Поетика“. 

Освен, че работи в почти всяка област на познанието по това време, той има 
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значителен принос към повечето от тях. В природните науки работи в областта на 
анатомията, астрономията, географията, геологията, ембриологията, зоологията, 
метеорологията и физиката. В областта на философията пише за държавно управление, 
естетика, етика, икономика, метафизика, психология, реторика и теология. Изучава също 
образованието, чуждестранните обичаи, литературата и поезията. Според някои 
изследователи е последният човек в историята, който е знаел всичко, което е можело да 
се знае по неговото време.  

В края на живота си, Александър Македонски е обхванат от подозрения за заговор 
срещу себе си и отправя писмени заплахи към Аристотел. Философът публично изразява 
пренебрежението си към претенциите на Александър за божественост, а неговият 
родственик Калистен е екзекутиран за измяна. Според разпространена в Античността 
легенда, Аристотел има връзка с внезапната смърт на Александър, но за това няма 
надеждни доказателства. 

След смъртта на Александър през 323 година пр. н. е.), в Атина се засилват 
антимакедонските настроения и Аристотел става една от техните жертви. Той е обвинен, 
че не почита боговете и заминава за имението на майка си в Халкида. Заявява, че няма 
да позволи атиняните да прегрешат два пъти пред философията, намеквайки за 
смъртната присъда на Сократ. Година по-късно той умира от естествена смърт в Халкида. 

Аристотел оставя завещание, в което иска да бъде погребан до съпругата си, а за 
главен изпълнител на волята си оставя своя ученик Антипатър. Школата му продължава 
съществуването си, като по негово желание старият му приятел и ученик Теофраст заема 
ръководното място. 

Аристотел разделя човешкото знание на три вида - теоретично (обхваща това, което 
днес наричаме "наука"), техническо (обхваща занаятите и изкуствата) и практическо 
знание (обхваща сферата на морала и политиката). В съответствие с това разделение, 
той говори и за три вида науки (epistemai) - теоретически, технически и практически. Целта 
на теоретическите науки е знанието заради самото знание. Целта на техническите науки е 
създаването на красиви и полезни предмети. Целта на практическите науки е постигането 
на доброто за индивида (сферата на морала) и за обществото (сферата на политиката). 

Теоретическите науки са: 
    * Метафизиката 
    * Физиката 
    * Математиката 
    * Психологията 
Техническите науки са: 
    * Реториката 
    * Поетиката 
    * всички останали изкуства и занаяти 
Практическите науки са: 
    * Етиката 
    * Политиката 
Аристотел е създателят на логиката. Логиката не попада в триделната класификация 

на науките. Тя е универсалният инструмент (organon), който гарантира истинното познание 
във всички науки и с който всички те си служат. В своето съчинение, Първа аналитика, той 
развива първата теория за формално-валидното умозаключение. По-нататък, в 
традицията логическите му ръкописи са били обединени в т. нар. „Органон“, като редом с 
„Първа аналитика,“ от особена важност за развитието на логиката са били „Категории“ 
(кратко съчинение, което е било схващано като Аристотеловото учение за понятието) и 
"За тълкуването" (кратко съчинение, което е било схващано като Аристотеловото учение 
за съждението). 

Материалът издири Павел Петришки 
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7. Духовни простори 
Неофит Бозвели 

 
Неофит Хилендарски Бозвели е една от най-светлите и ярки 

личности на нашето Възраждане. По времето на възрожденеца и до 
1870 г. богослужението в българските църкви се извършвало на 
гръцки език, който бил непознат за местното население, но бил 
налаган от Цариградската патриаршия. 

По това време, освен от турското иго, нашият народ е страдал и 
от така нареченото гръцко духовно иго. Цариградската патриаршия 
водела скрита борба срещу българското училище и българската 
книжнина, срещу българския език, и народностните ни традиции. 
Гръцките владици в българските епархии изгаряли 
църковнославянските книги. Прогонвали българските учители и 
свещеници, и ги замествали с гръцки. 

Именно против това иго влиза в борба нашият велик възрожденец, Неофит Бозвели, 
който в книгата си “Мати Болгария”, разказва за страданията на българите в онези години.  

Борбата на Неофит Бозвели за българщината, за Българската църква, за просвета и 
културно възраждане на българския народ, характеризира неговата упорита дейност, 
преминаваща през две заточения в Света Гора, на които е изпратен от Цариградската 
патриаршия, и завършва накрая с неговата смърт при много тежки условия, в 
Хилендарския манастир на 4 юни 1848 г.   

Тази борба на възрожденеца не е напразна, а събужда у българския народ идеята за 
отстояване на своята просвета, култура и църковна независимост. 

Неофит Бозвели е роден през 1785 г. в Котел. През 1803 г. той заминава за 
Хилендарския манастир на Света Гора, където през 1810 г. приема монашеско 
пострижение. Там получава солидно за времето си образование и както сам пише, минава 
за “учен” калугер. През 1813 г. Неофит Бозвели пристига като таксидиот в Свищов, по това 
време един от най-големите градове в нашите земи. Там, той стои близо 20 години и се 
занимава изцяло с проповедническа, учителска и книжовна дейност.  Заедно с даскала 
Емануил Васкидович, полагат големи грижи за учебното дело в Свищов и го издигат като 
просветен център. 

През 1835 г. Неофит Бозвели отпечатва в Крагуевац (Сърбия) учебника 
“Славеноболгарское детеводство за малките деца”, който за разлика от тогавашните 
буквари, като например “Рибния буквар” на П. Берон, се състои от шест различни учебни 
книги. 

За Неофит Бозвели, любовта към Отечеството е най-висшето чувство у човека, 
“велик наш долг”. С въплъщаването на неговите педагогически идеи в учебни помагала и с 
преподавателската си дейност, той има голяма заслуга към националната просвета през 
20-те и 30-те години на ХIХ век. По-късно, Неофит Бозвели се включва като идеолог и 
организатор на българското църковно движение за самостоятелна Българска църква. 

След отпечатването на своите книги в Крагуевац, Неофит Бозвели се завръща и 
прекарва три години в селища и манастири из Търновската епархия, където се 
противопоставя на гръцкото духовенство. По това време в тази голяма епархия, народът 
застава против новоназначения гръцки митрополит Панарет. В лицето на Неофит 
Бозвели, българите виждат пламенен водач с голяма енергия, който може да оглави 
борбата за независима Българска църква. 

През 1839 г. Неофит Бозвели пристига в Цариград. Той се настанява при българските 
шивачи в зданието “Хамбара” и поддържа връзки с близо тридесетхилядната българска 
колония в Цариград. Тук той проповядва и в специална стая на Хамбара започва да 
извършва богослужение на родния си език. 

Народното желание е Неофит Бозвели да бъде назначен за Търновски митрополит. 
Цариградската патриаршия му отказва и изпраща в Търново гръка Неофит Византиос, 
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който е платил на Патриаршията за назначението, а Неофит Бозвели е поставен за негов 
протосингел и заминава в Лясковския манастир. 

Наклеветен пред Патриаршията и без нужното разрешение на Високата порта, 
Бозвели е отвлечен през март 1841 г. от манастира и е заточен на Света Гора. По-късно, 
той успява тайно да избяга и пристига в Цариград в края на август 1844 г. Още през 
септември същата година, Неофит Бозвели отправя до Високата порта обширен 
меморандум, който е важен програмен документ. Той съдържа няколко основни искания: 

1. Българите да имат архиереи от своята народност и да се избират от самите 
епархии; 

2. Свободно да откриват народни училища и да печатат книги на български език; 
3. Да се състави българска депутация, независима от Патриаршията, която да излага 

всички нужди на народа пряко на Високата порта; 
4. В българските градове, съдилищата да са с участието не само на мюсюлмани, но и 

на българи. 
Идеите на Неофит Бозвели за национална просвета и църковна независимост, се 

приемат от най-будните представители на българите, сред които той намира верни 
съмишленици. Един такъв е неговият приятел Иларион Макариополски, роден в Елена. По 
същото време, подобен по съдържание меморандум подава и Иларион Макариополски. 
Всички тези искания стават програма за началния етап на църковно-националната борба, 
за осигуряване на културно-духовната самостоятелност на българския народ. 

Неофит Бозвели интензивно работи за организирането на цариградските българи и 
поддържа тесни връзки с активни дейци от вътрешността на страната. Така, в едно писмо 
до котленци, той ги съветва да учат децата си в български училища и на български език, а 
не на гръцки. 

От името на българските еснафи, той подава нов обширен доклад за състоянието на 
народа и пагубната роля на гръцкото духовенство. Настоява за построяването в Цариград 
на български храм, както и на народно седалище за българи, живеещи край Босфора, и в 
цяла Турция. Неофит Бозвели счита, че в борбата с Цариградската патриаршия на 
българите, са нужни и други съюзници. 

В Цариград той се запознава с Михаил Чайковски, шеф на неофициалната полска 
агенция. Поради отрицателното му отношение спрямо руското влияние и използвайки 
връзките, които е установил в османската столица, Чайковски се намесва активно в 
българо-гръцките отношения, и подкрепя Неофит Бозвели. Той осигурява личната му 
безопасност и се свързва с турски сановници, които да влияят в полза на неговата борба. 
Между двамата се установява дейно сътрудничество. 

На 29 юни 1845 г. Неофит Бозвели и Иларион Макариополски са арестувани от 
Цариградската патриаршия и са откарани в Света Гора. Окован във вериги като 
бунтовник, Неофит Бозвели е затворен във Великата лавра, а по-късно е преместен в 
Хилендарския манастир. Тук, както и при първото му заточение, той продължава борбата, 
като пише съчинения главно против фанариотите. През този период са създадени най-
забележителните му произведения. През 1846 г. написва известната си книга “Плач 
бедния Мати Болгарии” (Мати Болгария). В заточението, той е при много лоши условия. В 
едно от писма си до негов познат, се подписва като “смертелно страдащ”. Неофит умира 
на 4 юни 1848 г. в Хилендарския манастир при много тежки условия. Както за Васил 
Левски, така и за него не се знае къде е гробът му. 

Борбата и страданията на великия български възрожденец не са напразни. Той 
успява да събуди нашия народ за постигането на българската културна и църковно-
национална самостоятелност. Една година след неговата смърт, през 1849 г. българите в 
Цариград вече имат свой храм “Свети Стефан”, както и църковна община. На 
великденската служба в тази църква през 1860 г. (известна като българския Великден), за 
първи път името на гръцкия патриарх не се споменава. През 1870 г. вече се основава и 
независимата Българска Екзархия с български архиереи и свещеници, за което се е борил 
и загинал великият български възрожденец. 

Материалът подбра Петър Стоянов 
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8. Наука за живия Бог 
Размяна на поздрави 

 
Първото, което си казват хората, когато се срещнат, е “Здравейте”. Това е обичай, 

въведен още в рицарско време. При среща, рицарят протягал ръка, за да покаже, че не 
държи оръжие, а също махал и шлема си. Сега мъжете, които разменят поздрави, също 
свалят шапка или просто допират ръка до периферията й, като имитират повдигане. 
Азиатците се покланят ниско и спускат надолу ръце, за да покажат, че намеренията им са 

миролюбиви. И сега индийците се поздравяват, като 
поставят ръце с открити длани към сърцето. 

Поздравите в почти всички народи, имат 
предназначението да покажат миролюбивите, искрени и 
приятелски чувства на хората един към друг. Когато казваме 
“Здравейте”, ние пожелаваме най-хубавото – здраве за 
човека, когото сме срещнали.  

Вербално, поздравите могат да се изкажат още и така: 
Добро утро, Добър ден, как сте?, Добър ден, здравейте, как 
сте?, Здравейте, госпожо Иванова и други подобни 
комбинации. Не знаем дали имате усещането, че по-
продължителните поздрави се възприемат като проява на 
емпатия (съпричастност). Не е вярно, че те са по-официални 
и могат да се използват, ако поздравяваме по-възрастни или 

по-уважавани хора. 
Поздравите имат освен вербални и невербални атрибути. 
 
1. Правила за размяна на поздрави според европейския етикет: 
    * изисканият мъж, който среща своя позната на улицата, трябва да свали шапка и 

ръкавици, преди да я поздрави, особено ако има намерение да се спре за малко. Те могат 
да се поздравят и в ход; 

    * ако двама мъже вървят и срещнат жена, която е позната на единия от тях, 
другият, въпреки че не я познава, трябва да повдигне шапка и да кимне с глава; 

    * жените не свалят нито шапка, нито се извиняват, че са с ръкавици, когато се 
ръкуват; 

    * когато се разменят поздрави в помещение, включително и служебно, мъжете 
трябва да стават винаги прави, когато влиза жена, независимо дали е позната или 
непозната. 

 
2. Представяне и запознанство 
Представянето и запознанството имат предназначението 

да установят контакт между хората. Неслучайно 
представянето върви “ръка за ръка” със запознанството. 
Първото, което двама непознати правят, е да си кажат 
имената. Името е код за идентификация, код за самоличност. 
Човекът държи на своето име, защото то е неговото “Аз”. 

Хората се запознават сами, но използват и 
посредничеството на трети лица. Може би, защото човек е 
склонен да се доверява някому. Третото лице, което 
посредничи между двама при запознанство, очевидно винаги 
се ползва с доверието и на двамата. Неговото влияние е 
еднакво силно, или почти еднакво силно и върху двамата (това е интеракционистки 
подход в общуването, тъй като установените връзки между хората влияят и върху трети 
лица). 

Основополагащо правило при представяне и запознанство с посредничество на 
трето лице е: 
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    * мъжът да бъде представен на жената; 
    * по-младият да бъде представен на по-възрастния; 
    * по-младшият (младшата) да бъде представен(а) на по-старшия (старшата). 
Изключение от това правило възниква, когато трябва да се представи една жена на 

по-високопоставен мъж или на възрастен, много почитан и уважаван мъж. 
Другото правило е да кажем имената на двамата, но първо да се обърнем по име към 

жената, на която представяме мъж, съответно към по-възрастния, по-старшия, а след това 
да произнесем името на лицето, което представяме. Изключение се прави, когато 
представяме някого на известна личност или на по-голям в йерархията човек. Тогава 
споменаваме само името на този, когото представяме, защото се предполага, че името на 
известната личност се знае. 

Ако един мъж иска да бъде представен на една жена, но в момента тя говори с друг 
мъж, то първо този мъж трябва да се представи на кавалера на жената, а след това на 
самата нея. Ако един мъж желае да бъде представен на една жена, но в момента тя е в 
компанията на друга жена, представянето следва принципа на старшинството. Ако 
компаньонката е по-възрастна или по-старша от жената, на която мъжът иска да се 
представи, то първо се извършва представяне и запознанство с по-възрастната (по-
старшата). Ако един мъж желае да бъде представен на една жена, но в момента тя е в 
компанията на повече хора, то първо мъжът трябва да бъде представен на кавалера на 
жената (или на този, който е най-близко до нея). Може и да се изчака, разбира се, по-
удобен момент. 

Никога не се прави представяне и запознаване на жена на мъж. Например: “Г-н 
Добричев, искам да Ви представя г-ца Милена Иванова.” Редно е да се каже: “Г-це 
Иванова, представям Ви г-н Добричев.” 

Правилата за представяне и запознанство без посредник са същите. Казвате: “Г-н 
Илиев, искам да Ви се представя. Аз се казвам Тодор Христов, мениджър по продажбите 
във…” Жената, която иска да се запознае с по-възрастен или с по-старши от нея мъж, но 
няма посредник за представяне, би могла да направи това, особено ако е по-смела. В 
деловите ситуации това не изглежда неприлично. Все пак може да се помисли и за 
варианта на представяне чрез визитна картичка, която да изпратите по пощата или да 
потърсите среща, ако наистина имате делови въпрос. 

Вербалните и невербалните атрибути на представянето и запознанството имат силно 
въздействие. Най-краткият вербален израз е: “Госпожо Добрева, познавате ли госпожа 
Йосифова?” Можете да употребите и изказа: “Госпожо Добрева, мога ли (разрешавате ли) 
да Ви представя госпожа Йосифова?” Когато казвате обаче само имената на двете дами, 
местата се разместват. Така например вие се обръщате поименно към г-жа Добрева и 
казвате “Госпожо Добрева”, обръщате глава към г-жа Йосифова, посочвате леко с ръка г-
жа Йосифова и произнасяте нейното име. Става ясно, че искате разрешение от г-жа 
Добрева да й представите г-жа Йосифова. Вече знаете от предишните примери, че по-
младата или по-младшата (в нашия случай това е г-жа Йосифова) трябва да бъде 
представена на по-възрастната или на по-старшата (а това в нашия случай е г-жа 
Добрева). 

Невербалните атрибути на представянето и запознанството варират според 
ситуацията – кои са лицата, които се запознават, има ли посредник, къде и кога става 
запознанството, има ли други хора наоколо и прочие. Съществуват все пак общи 
невербални атрибути за представяне и запознанство. Това са: ясен и звучен глас, особено 
при произнасяне на имената, умерен темп, свежа интонация, ведро изражение, 
приветлива, вежлива усмивка, открит поглед, съсредоточен главно в средната част на 
лицето, показателни жестове от страна на лицето-посредник, енергично ръкостискане, 
изправено тяло, лек поклон и навеждане на главата напред при ръкуване, изправени и 
прибрани един до друг крайници, разстояние от 75 до 120 см и максимално 5 минути за 
размяна на няколко реплики. 

Материалът издири Петър Иванов 
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9. Нашите съдби и проблеми 

Коледен концерт на училище "Васил Левски" град Валенсия - Асоциация 
"Прогрес" 

 
В навечерието на най-светлият християнски празник сред сънародници, близки и 

приятели, над 350 българи от Валенсия, си пожелахме здраве, щастие и берекет през 
идната година. 

Като едно голямо българско семейство се 
събрахме, за да посрещнем заедно светлите 
коледни празници. Да си припомним чрез 
драматизациите, песните и танците на учениците от 
Неделно училище „Васил Левски“ и фолклорната 
формация "Веселие“, при Асоциация „Прогрес“ как 
се тачи Коледа в нашата родина. 

Сред нас бяха: г-н Костадин Коджабашев - 
генерален консул на Република България в 
Кралство Испания, Валенсия, г-жа Khadija Haila Ben 
Driss съветник по въпросите за имиграцията, 

директорът на училището, в което нашите деца учат всяка събота, президента на 
румънската асоциация "Аrova", испанските ни приятели от Консерваторията по балет, 
учители от българското училище в Хатива, стотици сънародници и испански приятели. 

Малките актьори от неделното училище, пресъздадоха двата обичая, в които се 
чества празника - Бъдни вечер и Коледуване, и заразиха присъстващите с топлината, 
светостта и вълшебството на този тайнствен момент от годината. 

Децата изпълняваха неостаряващите зимни песнички, а ние, техните учители и 
родители, припявахме, познатите от училищните сцени в България, мелодии. 

И както вече е традиция за нашите празници, изви се кръшно, българско хоро, на 
което се уловиха малки и големи. 

Честита Коледа и спорна Нова година на всички сънародници! 
И нека коледарската благословия влезе във всеки български дом! 
Във това море колко пясък има - в тая къща толко кяр и берекет; в тая гора колко 

листи има - в тая къща толко кяр и берекет; в това небе колко звезди има - в тая къща 
толко кяр и берекет. 

 
Учител - Пепа Златева и учениците при прогимназиален и гимназиален клас 

НУ„Васил Левски“, Валенсия 
 

Съюз "Духовно възраждане- България" 
Съюз "Духовно възраждане - България" е сдружение с идеална цел. В началото се 

обособява като Асоциация за духовно усъвършенстване "Орфей и Евридика" на 2.02 1992 
година в град Пловдив. На 16.10.1996 г. се превръща в Съюз "Духовно възраждане - 
България" и на 06.04.2004 г. се пререгистрира по новия закон. 

Той е една организация, която работи изключително само с доброволци и 
сътрудници, но оставя след себе си дълбока следа. Нейно дело е националната програма 
"Запазване на българските традиции, обичаи и автентичен фолклор", която стартира на 
30.05.1995 г. и движението "Туй що е българско, се е наше", с начало 17.09.2010 г. То е 
част от програмата. Като част от нея също е и Парад - ревю на националната автентична 
носия и песен, Детско- юношеският фолклорен конкурс "Славеи  в Тракия", конкурс "Млад 
феномен." Изложба "Ритуална пита", Националният конкурс за детска рисунка "Носията" с 
проект "Изложбата", която беше открита в Пловдив, преминава през Русе, Шумен, 
Панагюрище. Едно добро начало, беше сприятеляване на децата на Пловдив и Габрово, в 
областта на фолклора с концертна програма. Множество детски пленери в Етнографски 
музей град Пловдив на тема "Децата и фолклора". 
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Дело на Съюзът е и националната културна програма с малцинствата "Под един 
покрив, в едни дом България, да си подадем ръце." Тя стартира на 05.06.1996.  

В момента е в реализация "Деца на бъдещето" с две направления "Децата и 
фолклора" и "Чистота и здраве". 

Неин председател е госпожа Мария Гeрасова 
 
 

10. Религиозен кът 
Библиотеките през вековете 

 
Библиотеката в Соломоновия храм в Иерусалим, е построен от св. цар и пророк 

Соломон преди 3000 години. Там, в храмовото книгохранилище, се съхранявали 
свещените книги (на Стария завет), с цел да не би да се прибави нещо в свещения текст. 
Това, според Талмуда, гарантирало чистотата на свещените писания. 

В Йерусалим имало три свещени свитъка /др.-евр. "сефер", "мегиллат 
сефер."Сеферет Маон”/ по името на селище край Тивериада, важен книжовен център. 
Сефер Затуте /миниатюрен, минускулен свитък/, Сефе Хи /според името на своя 
собственик Сефе Хи, който бил бележит книжовник/. Когато в Библията се  говори за 
книга, се разбира свитък, понеже формата на библейският свитък е било руло, поетично 
описана от пророк Исаия /34:4/. "Небесата ще се развият като книга". Книгите, свитъците 
били изписани от двете страни /или имаме т. нар. опистография /.  

Още Моисей сложил свитъка в “баарон” или в дървено ковчеже, за каквато практика  
пише и Ксенофонт в “Анабазис” – книги, положение в “дървени съдове” (др. гр. “кивотос” = 
др. - ев “арон”). Понякога такъв съд имал 2-3 отделения за отделните книги. В Кумран 
откритите библейски свитъци са завити в ленени платна и положени в цилиндрични 
глинени съдове. В “Юдайки археологиа” Йосиф Флавий описва шествието на император 
Тит Флавий, и че неговите войни носели spolia templi (храмовата плячка), в която влизали 
и храмовите свитъци (същите са изобразени и в Рим на триумфалната арка на 
императора, разорил Йерусалим и храма). След разрушаването на храм в Йерусалим, 
храмовата терминология и практика е прехвърлена в еврейските синагоги. И до днес в тях 
в нарочна абсида (ниша) се съхраняват свещените книги в специално сандъче, кутия или 
ковчег, в библиотеката в Кумранските пещери.  

Откриването на ръкописите от Мъртво море между 1947 и 1956 година стана 
събитие, открило нова епоха за изучаване на Библията, ранния следбиблейски юдаизъм и 
началото на християнството. Написани на еврейски и арамейски език, и датиращи от 200 
г. пр. Хр. до средата на първи век сл. Хр., те позволяват несравнен и революционен 
поглед към еврейския живот и мировозрение в Палестина през един съдбовен период в 
развитието на еврейската и християнската религиозна мисъл. С тяхната първа публикация 
през 1962 г. и ревизираното издание от 1975 г. тези небиблейски текстове от Кумран 
станаха достъпно и удобно въведение в организацията, обичаите, историята и вярванията 
на общината, която ги е създала.  

Тези забележителни документи ни служат за авторитетен водач в изучаването на 
древния юдаизъм и зараждащото се в същия времеви отрязък на християнство. 
Намерените в пещерите край Мъртво море, при Айн-ел-Фешка и Хирбет-Кумран, 
скривалища с ръкописи са били скрити от членовете на Новия съюз (древ. евр. “Хаберит 
Хадаша”), както са се наричали живеещите в обособена и особена религиозна община, 
изградена на принципите, съществуващи в древно-юдейската секта на есеите. Когато 
римските легиони на император Тит потушавали израилските бунтове в Палестина (ок. 66-
70 г. сл. Хр.) кумранитите напуснали своите убежища и скрили библиотеката си в близките 
пещери.  

Плиний Старши (23-79 г. сл. Хр.), който бил висш офицер при император Тит, описал 
в своята “Естествена история” географията на Палестина и някои културно-исторически 
факти и прояви на тази страна, ни съобщава, че по негово време на запад от Мъртвото 
море живели чудни еврейски аскети: ”...на запад от Асфалтовото езеро са есеите...Това са 
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хора, единствени по рода си; без жена, в отричане на всичко онова което е плод на 
Венера; без пари... От ден на ден те се  възраждат в еднакво число благодарение на 
множеството, което идва; защото много са онези, които изморени от живота (искат) да 
възприемат техния начин на живот”. (Historia naturalis, V, 17). Членовете на тази, отделена 
от света, еврейска колония  процъфтявала през първи век сл. Хр., са наречени есеи и от 
Дион Хризостом (ок. 40-120 г. сл. Хр.), гръцки ритор и философ с уклон към стоиците и 
циниците. Епископ Синесий (370-413 г. сл. Хр.), който бил и ритор, философ и поет, 
цитира Златоустия Дион по следния начин: “...хвали есеите за щастието, на което се 
радвал целият техен град, който е разположен близо до Мъртвото море, в средата на 
Палестина, недалеч от Содом”.  

Библиотеката на Александрия е най-известната в историята на човечеството. В 
Египет традиционно се наблюдава от дълбока древност най-голяма концентрация на 
световната книжнина. Над библиотеката на фараона Рамзес II стоял следният надпис: 
“Душевно лекарство.” При завладяването на Александрия през 640 година халиф Омар 
заварил в града 4000 дворци и бани, 400 театри и 700000 книги в библиотеката. В 
Александрийската библиотека имало екземпляри от еврейските свещени писания, но те 
явно не били в съгласие с прототипа, затова Птолемей поискал от йерусалимския 
първосвещеник “изписани свитъци”, а той пък, на свой ред, го помолил, след като свършат 
работа, да ги върнат в храма “по сигурен начин”.  

Имало други два еврейски храма на територията на древен Египет, които 
притежавали богати книгохранилища за евреите в диаспората (в разселение). Храмът в 
Леонтополис, северно от Кайро, бил основан от Ония, внук на Симон при Птолемей VI, при 
император Веспазиян (69-79 г. сл. Хр.) бил затворен след 233 години съществувание.  

Храмът на остров Елефантина (в днешен Джезирет Асуана, Горен Египет, ок. 
язовира Асуан, известен с храма на бог Хнум, изобразяван като овен) бил основан преди 
525 г. пр. Хр. и разрушен при местни безредици през 411 г. Най-ранната дата, с която 
може да се свърже съществуването на колонията е 525 г. пр. Хр. В Библията се съобщава, 
че след разгрома на Йерусалим от Навуходоносор, евреи избягали в Египет. Още тогава 
те си построили храм по образец на Йерусалимския, в който колегия от свещеници 
извършвали служби с принасяне на безкръвни и кадилни жертви. Елефантинските 
папируси от богатата му библиотека описват различни социални отношения, а един 
папирус на арамейски език обрисува обичая за празнуване на юдейската Пасха.  

Появили се в кр. 20 век на пазара на антики парчета от папируси и остраки (парчета 
от съдове) с текстове на арамейски, родствен на древноеврейския език. Още египетските 
фараони за охрана на границите настанявали в пограничните укрепления военни 
гарнизони от наемни войници. През 5 в. пр. Хр., когато са писани тези документи, Египет 
се намирал под персийска власт. Персийските власти продължили тази традиция и за 
охрана на южната граница на остров Елефантина живеела еврейска колония, носеща 
официалното название “юдейска войска”.  

Библиотеката от Нуза, град близо до днешен Киркук, от 2000 г. пр. Хр., 
среднобронзовата епоха. Документите са с предимно правен характер: съдържат 
множество паралели с библейските книги - относно брачните отношения (съпруга-сестра), 
в Адамовото семейство е естествен обичай; наложничеството – др. евр. “пилегеш” – 
(Сара-Агар); открадването на терафимите от Рахил, а те били знак за наследство; за 
правото за осиновяване с цел предаване на имота в наследство (Елиезер и роба му) и 
други.  

Библиотеката от Мари, на средното течение на Ефрат, намираща се в двореца в 
Мари, който е с 35 хил. кв. м. и идеално запазена канализационна мрежа, въпреки, че е 
разрушен през 18 в. пр. Хр. със запазени фрески с ритуални действия. Открити в архивите 
от дворцовата библиотека са 25 хил. клинописни таблички, 5 хиляди съдържат 
дипломатическа кореспонденция от епохата на патриарсите; храм на бог Даган. Имена, 
близки до библейските – “Бенямин” = Вениамин (прев. Син на моята десница); а “Лаба-ан” 
и “Нахур” са имена на градове, но носят името на основателя си или на народа на 
основателя им. 
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Библиотеката от Угарит (7000-1200 г. пр. Хр.), древнофиникийски град, разкрит срещу 
о. Кипър на хълма Рас ес-Шамра (от араб. “Копърова глава”). От особен интерес са 
находките от късния бронзов век (ок. 1600-1200 г. пр. Хр.), откогато са открити огромно 
количество писмени паметници, вкл. храмови (в 2 храма на Ваал и Дагон) и жречески 
библиотеки, дворцови архиви, малки частни сбирки в частни къщи. Една общосемитическа 
черта, напр. е parallelismus membrorum, или обичаят да се повтаря една и съща мисъл с 
други думи – оттук химнологията на Ханаан силно е повлияла на библейските псалми; 
още повече, че самият древно-еврейски език, според филологическите изследвания, е 
само диалект на ханаанския език. Така в Псалом 28 (29) се откриват много елементи 
(отделни думи и стилни черти) с някои угаритски епоси, като е възможно израилският 
автор да си е служил със съзнателно подбрани старинни езикови изрази с цел едно 
поетично архаизиране.  

Библиотеката на Асурбанипал от 7 в пр. Хр., открита в неговия дворец и в храма на 
бог Ану с 25 000 таблички, 5 хиляди от тях съдържат епоси, речници, басни на шумерски и 
акадски езици. Епоса за сътворението (Мардук срещу Тиамат) “Енума елиш”, чийто главен 
герой е Гилгамеш (или Утнапищим, спасен при потопа от бог Еа); в откритите в нея 
нумерологически писмени паметници за нещастни са обявени 7-я, 14-я, 21-я и 28-я ден. В 
древното Двуречие при разкопки в средата на 19 в. на хълма Нимруд е открит двореца на 
цар Ашурнасирпал II (842-859 г. пр. Хр.), както и на хълма Куюнджик издигащ се срещу 
Мосул на отвъдния бряг на река Тигър, където била разкрита древната Ниневия и двореца 
на Сенахериб (704-681 г. пр. Хр.), един от най-могъщите владетели на асирийското 
царство.  

След това е открита библиотеката на великия асирийски цар Ашурбанипал (668-626 
г. пр. Хр.), която съдържала 30 000 тома, представляващи глинени плочки с космогонични 
митове, гадателни и заклинателни текстове, медицински, философски, астрономически, 
математически и филологически съчинения – ключ към цялата асиро-вавилонска култура. 
Изпращайки своя сановник Шадану във Вавилон, царят му дал следните указания: “В 
деня, в който получиш моето писмо, вземи със себе си Шума, неговият брат Бел-ешир, 
Апла и художниците от Бурсипа, които познаваш..., събери всички плочки, които има по 
домовете им, и плочките, които се намират в храма на Изида. Издирете ценните плочки, 
от които няма преписи в Асирия и ми ги донесете! Току що писах на главния жрец и на 
кмета на Бросипа, че ти, Шадану, трябва да съхраняваш тези плочки в твоя склад и че 
никой не бива да ти отказва плочки. Ако видите, че някоя плочка или обреден текст са 
подходящи за двореца, потърсете ги, вземете ги и ги донесете в двореца.”  

Библиотеките през турското робство.  
При завладяването на България от османците са унищожени много манастирски 

библиотеки, а оцелелите ръкописи в голямата си част са изнесени в свободните 
православни страни. Интересно, че книжните съкровища в град Пловдив имали съвсем 
различна съдба. Турските войски проникнали на територията на Южна България и през 
1363-1364 г. превзели редица селища в Тракия. Това е станало по време, когато на 
султанския престол е бил сина на Орхан-султан Мурад І Худавендигяр (1362-1387г.). Пред 
Пловдив е опитния военоначалник Лала Шахин. Съпротивата се  оказала безсмислена и 
през нощта, по катакомбите под църквата “Св. Св. Константин и Елена”, гарнизона, мъже, 
деца и жени напуснали града и обсадата направо в Родопите. На другия ден 
митрополитът на Пловдив с бели дрехи и други първенци, отиват при Лала Шахин и на 
възглавничка му предават символичния ключ на Пловдив. Лала Шахин доволен от това, че 
не е дал никаква жертва, нарежда влизането в града ни, да е без “газават”, т.е. без го 
разруши. Друго което е направил турския управител на Пловдив Шехабеддин паша, е да 
събере всички книжни сведения и книги и създаде пловдивската библиотека. И тя е била 
построена в днешния Старинен Пловдив. След освобождението на Пловдив в 1878 г. от 
драгуните на капитан Бураго, тази библиотека е била запалена от тях и летописите за 
величието на нашия град - хилядите свитъци от книги от античен Рим, Византия и 
Латинската империя, били унищожени.  

Османски библиотеки по българските земи през ХVІІ-ХІХ век.  
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Създадена е грамотна прослойка с развит респект към писаното слово. Книжен фонд 
от значителна ръкописна книжнина се съхранявал прилежно в отделни помещения или 
често в специално построени книгохранилища – библиотеки (кютюбхане, китабхане), в 
повечето случаи към сгради на медресета, а понякога в комплексите на джамии или 
текета. От ХVІІ век нататък започва разкриването на самостоятелни вакъфски библиотеки, 
формално необвързани с определено учебно заведение или джамия, но обслужващи 
предимно образователните потребности именно на учениците и улемата.  

Освобождението на част от българските земи през 1878 г. заварва значителна маса 
от арабографична литература в тукашните центрове на ислямската култура, голяма част 
от която по време на Временното руско управление през 1878 –1879 г. и по-късно е 
пренесена в София, за да формира богатата сбирка на Ориенталския отдел на Народната 
Библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (днес към 3800 тома). Тук попадат книги от 
библиотеките на Хаджи Али Ага в Търново, на мюфтиите Мустафа Ефенди и Мехмед 
Ефенди в София, на Мирза Мехмед Саид Паша в Русе, на Макбул (Мактул) Ибрахим 
Паша в Разград и на Султан Ахмед ІІ във Видин (срв. Сурия Юсуф, Религиозният туризъм 
в България /ислямска перспектива/ – едно академично научно изследване според 
проучването на Айхан Айдън, публикувано в сп. Джем, бр. 35, август 2001 г.). 

В Бююк джамия, най-голямата в София, се нанася след Освобождението Народната 
библиотека. Преместването е посрещнато одобрително от турското население в София, 
както се изказал пред Константин Иречек статистикът в Министерството на финансите 
Джансъзов: „Сградата е превърната в китабхане (книгохранилище), което според турците 
е свещено място.“ Библиотеката е една от първите институции, които се изграждат в 
младата българска държава – още по време на руското управление се създава Софийска 
публична библиотека (по-късно Народна Библиотека). Пренасянето на библиотека в 
джамията станало в края на 1879-та, а официалното откриване е на 2 март 1880 г. 

Петър Граматиков 

 
Така е изглеждал храма на Соломон 

 
11.  Любопитно и забавно 

Традиции и обичаи при славяните 

 
 
Славянските обичаи са циклични и повтарящи се всяка година серия от празници, 

които следват промените в природата и сезоните. За да разбере човек славянската 
митология, е добре първо да разучи техния календар. С помощта на археологическите 
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изследвания и на особеностите във фолклора на славянските народи, които произтичат от 
езическото им минало, човек може много да разбере за техния календар и за основните 
им празници. Годината в славянския календар била лунна и започвала в първия ден на 
март, подобно на останалите индо-европейски култури. Имената, с които се предполага, 
че са наричали последната нощ на старата година и първия ден на новата година се 
смята, че са били съответно Веля ноч, Великдан  (Великата нощ и Великият ден. След 
приемането на християнството, тези имена са били използване за Възкресение Христово.) 
Сред православните славяни, той е известен като Великден, а сред славяните католици, 
като Велика нощ. В езически времена това бил празник, който много повече приличал на 
Хелуин. Определени хора (шамани), с чудновати маски и облечени в палта от овча вълна, 
обикаляли около селата, тъй като се смятало, че по време на Великата нощ, духовете на 
мъртвите обикаляли по селата, влизайки в домовете на своите близки, за да посрещнат 
заедно с тях Новата година. Вероятно божеството, което властвало над последния ден на 
годината, бил богът на подземния свят Велес. 

Пролетният празник Масленица, също има езически корени и включва изгарянето на 
сламена фигура и все още се практикува в много славянски страни. Имало също така и 
голям пролетен празник в чест на Ярило - богът на растенията и плодородието. По това 
време на годината, групи от момичета и момчета обикаляли по селата, носейки зелени 
клончета, или цветя като символ на новия живот. Те минавали от дом на дом, пеейки 
песни и благославяйки всеки дом с обичайните ритуали за плодородие. Водачът на 
групата яздел кон и благославял. 

Обичаят на правенето на "писанки"- шарените яйца, по-късно преминали и в 
празнуването на Великден. Празникът на лятното слънцестоене, днес е известен като 
Купала. Той се отбелязвал като голяма сватба и според някои предания обикновено 
завършвал с истински оргии. Имало много храна и напитки в нощта преди големите 
огньове на открито да бъдат запалени, и младежите да започнат да танцуват по двойки, 
обикаляйки около огньовете, или да ги прескачат. Момичетата плетели венци от цветя и 
папрат, която била смятана за свещено растение, и била хвърляна в реката, която щяла 
да ги отведе до бъдещият им съпруг. 

Ритуалното къпане през тази нощ също било много важно. От тук идва и името 
купала (от купание - къпене), което по-късно отлично паснало с превръщането в 
покровител на празника на Йоан Кръстител.  

В средата на лятото имало празник, свързан с бог Перун, който след приемането на 
християнството става празник на св. Илия. В езическите времена, този ден се смятал за 
най- свещеният ден в годината, а според някои исторически източници, на този ден се 
извършвали и човешки жертвоприношения. След него започвала жътвата. 

Не е съвсем ясно, кога точно ставало отпразнуването на жътвата. В историческите 
извори се споменава интересна традиция, свързана с нея, която се извършвала в храма 
Световит, в древния град Аркона, на балтийския остров Руян (днешен Руген). Хората се 
събирали пред храма, където жрецът поставял голяма пшеничена пита, почти с размерите 
на човек. Високият жрец заставал зад питата и питал хората дали го виждат. Каквото и да 
му отговорели, той казвал, че следващата година няма да могат да го видят, което 
значело, че следващата година реколтата ще е още по-плодородна.  

По време на зимното слънцестоене също имало важен празник, който по-късно 
станал част от християнските традициите на Коледата. В много славянски държави, 
Коледата се нарича Божич, което ще рече Малкият бог. И въпреки, че името отлично се 
вписва в християнската концепция за Рождество Христово, то има езически корени. Израз 
е на раждането на младия, нов бог на слънцето, от старото и заслабващо слънчево 
божество по време на най-дългата нощ от годината. Старият слънчев бог бил Сварог, а 
неговият син - младото и ново слънце - Дажбог. Старото име на този празник било 
Корочун. 

Материалът  представи Йордан Иванов 
 

 


