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За пръв път Денят на народните будители се отбелязва в
Пловдив на 1 ноември 1909 г., деня на закрилника на българския народ св. Иван Рилски. Последвалите бурни събития – трите войни, в които България е въвлечена – не позволяват празникът да заеме своето достойно място в духовния живот на нашата родина.
След трагичния за България край на Първата световна вой-

на, след настъпилия национален погром, душевната
разруха и всенародната покруса, родината имала
нужда от връщане към завещаното от възрожденските дейци, от укрепване на националната ценностна система.
На 31 октомври 1922 г. Стоян Омарчевски, Министъра на народното просвещение в земеделското
правителство на Александър Стамболийски, предлага празникът да стане официален.
На 13 декември 1922 г. Деветнадесетото Обикновено народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците. В мотивите за внасяне

Нека всякой брат наш
да чете, да помни…
че сме имали царства и столици,
и от нашта рода светци и патрици;
че и ний сме дали нещо на светът
и на вси Словене книга да четът;
и кога му викат: „Българину!“ бесно,
той да се гордее с това име честно.
Нека наш брат знае, че бог е велик
и че той разбира българский язик,
че е срам за всякой, който се отрича
от своя си рода и при гърци тича
и своето име и божия дар
зафърля безумно като един твар.
Иван Вазов,
„Епопея на забравените“

на закона четем:
„В полумрака на нашето минало
се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновено увлечение и една завидна самопожертвователност са служили на
своя народ; които не са пожалили
ни сила, ни младост, за да положат
основите на нашия културен и политически живот. От Паисия насам до
наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на културно-просветни
дейци, далечни и близки строители
на съвременна България“.
От 1 ноември 1923 г., с указ, подписан от цар
Борис III, денят бил обявен за общонационален
празник в памет на заслужилите за Отечеството
си българи.
Празникът се отбелязва до края на 30-те години на 20 век и в навечерието на Втората световна
война празнуването му постепенно се изоставя.
Възстановен е през 2002 г. по предложение на
общобългарското сдружение „Мати Болгария“.
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Паисий Хилендарски, наричан още
Отец Паисий, е първият и найизвестният будител на българския дух.

акт на Светия синод през 1962 г.
Паисий започва „История славянобългарска“ в Хилендарския манастир, но я завършва в Зографския
манастир. След написването на книгата Паисий, който обикаля българските

Той е роден през 1722 г. (може би в Банско) и е починал през 1773 г. в
Амбелино. Паисий е написал „История
Славянобългарска“, който е първият повик към пробуждането на българския
народ, първият светлик на българското
Възраждане.
Канонизиран е за светец с писмен

земи като таксидиот, носи навсякъде
своята книга, за да се преписва и разпространява сред българите.
С „История славянобългарска“ започва Възраждането на българския дух, на
българската държава. Т. М.

„О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се лестите, той се стреми да накара читателя да повярнаречеш българин и не четеш, и не говориш на своя ва, че България е била свободна и независима и заезик? Или българите не са имали царство и държава служава (а и волята Божия е такава! ) отново да бъде
…“
свободна.
Паисий Хилендарски живее във времето, когато
Интересно ми беше как Паисий разказва за цареБългария все още е била под Османско иго, а бълга- те: възхищава на тези, които са водили успешни войрите сякаш приемат да
ни за териториално разса зависими от Османширение
на
„Славянобългарската история“ България. иНезащита
ската империя и не си
подминаспомнят как някога са
ва и тези, които не са бина Паисий Хилендарски
били най-могъщата
ли особено силни – не
държава на Балканкрие, когато са имали
ския полуостров r в Европа, с излаз на три морета. Те проблеми или са подлъгвани да са предатели. Този бесякаш са забравили за славните български царе – лег за обективност говори за честността на автора.
създатели и кръстители, воини и строители… Българи- Но като че ли с най-чисто преклонение говори за цате сякаш са приели зависимостта си от османците и рете, успешни в запазването на мира и в съзиданиеса вярвали, че „Преклонена главица сабя не я сече“.
то, за тези, които се покръстват и дават на България
Със „Славянобългарска история“ Паисий събужда обединяваща вяра и правят държавата фактор в кулнарода и му отваря очите. Той пеша обикаля страна- турния и политическия живот на Европа.
та, разнасяйки книгата си на народа. Много съмишНаправи ми впечатление отношението на Паисий
леници преписват неговата творба: Софроний Вра- към Самуил – подчертано неодобрение. Може би
чански (два преписа), поп Алексий Велкович Попо- щях да подмина тези редове, ако точно тогава не ми
вич, монах Никифор и други. Днес ние знаем за около беше обяснено за „научния“ спор дали Самуил е
70 преписа, но може би ще открием още… „Славяно- българин и как едва ли не сме длъжни с исторически
българска история“ не е само история – тя показва от- извори да доказваме произхода на човека, чийто
ношението на Паисий към читателя, към българина: противник е наречен „Българоубиеца“…
говори като учител или баща, на места поучава и
Вече толкова години Историйцата на Паисий е едкротко дава съвет, на места е ядосан на незнанието, на от най-важните за нас творби – може би заради
което прави хората слаби и лесни за манипулиране. призива му: „Ти, българино, не се мами, знай своя
Това е и стимулът, който кара Паисий да издири фак- род и език и се учи на своя език“!
ти и да напише Историята – въпреки трудностите и боСимеон Бояджиев
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За една анкета
Дни преди Деня на народните будители редакционната колегия на в. „Междучасие“ проведе сред учениците от шестите класове анкета на тема „Какво знаете за
народните будители“.

Зададени бяха само 4 въпроса:
1. Кога се отбелязва Денят на народните будители?
2. Какво означава „будител“?
3. Избройте поне 3 имена на „народни будители“.
4. Трябва ли да има такъв празник? (да / не)
Радостно е, че повечето ученици знаят и посочват 1
ноември като Ден на народните будители. За съжаление, една пета от нашите съученици посочват други дни.
Това най-често е 24 май, което е все пак обяснимо, но
също са посочени 24 септември, 15 ноември, 15 май и
1 май. Много ни притеснява обаче, че 5% изобщо не знаят кога е празникът, въпреки че само след дни ще имаме ваканция, свързана именно с този ден.
Ние обаче не сме наясно какво всъщност означава
думата „будител“… Една пета от нашите съученици не са
отговорили на втория въпрос или направо са си признали: „не знам“.
Тези, които са се опитали да отговорят на този
въпрос, всъщност са опитали сами за себе си да формулират един отговор, едно обяснение. Шестокласниците
са направили много разнообразни тълкувания – може
би ги е затруднила думата, може би ги е затруднило самото осмисляне на празника.
Около една трета обаче са категорични, че „будителите“ трябва да подбуждат своите сънародници, найобщо казано, към нещо добро, към творене на добро,
към знание, наука и просвета. А една десета от учениците свързват „пробуждането“ с любовта към родината, с
борбата за нейната свобода…
Една десета са се затруднили и просто са казали: „бу-

Георги Стойков Раковски, известен като Георги Сава Раковски, е български революционер, но литературното му дело го поставя и
сред първите и най-значими народни будители.
Роден е на 2.04.1821 в Котел, починал на

9.09.1867 в Букурещ. Заедно с гърка Ставрос
Гергиу организират Втория бразилски бунт, за което бил осъден.
През 40-те години се включва в
борбата на цариградските
българи за самостоятелна
българска църква. По-късно с помощта на други той полага основите на революционното „Тайно
общество“. От огромната революционна дейност на Раковски
най-известна е Първата българ-
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дителите пробуждат“. А 6
ученици явно
добре си спомнят уроците по
История и цивилизация и
съвсем точно
припомнят
първоначалната идея на празника, като го
свързват с
българското
Възраждане,
църковната независимост и
националната
независимост.
За нас найинтересни бяха данните от
третия въпрос
– кои са за нас
„будителите“.
Безспорно общопризнат „първенец“ е Паисий Хилендарски – съвсем логично, съвсем разбираемо той е
посочен като народен будител от най-много ученици (една трета).
Дори да сме позабравили уроците по българска история, дори да не сме сигурни какво значи думичката „будител“, ние не се колебаем, че „пробуждането“ на
българския дух започва с „История славянобългарска“.
И доказателство за това е, че веднага след Паисий шестокласниците посочват първия преписвач на Паисиевата история – поп Стойко Владиславов, останал за нас, потомците, като Софроний Врачански.
Сред първите будители, за които се сещат нашите ученици, е и авторът на „Рибния буквар“, д-р Петър Берон.
И въпреки че повечето ученици разбират пробуждането на
продължава на стр. 4

ска легия, в която е постъпил и Васил Левски –
Апостолът на свободата.
Раковски радее за събирането на образци
на българския фолклор, но и създава голям
брой оригинални художествени произведенията: „Горски пътник“, „Постъп български“, „Спомен месторождения“, „Позив за
българите за
въстания“ и много
други. Т. М.
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По едно и също време на годината,
всъщност почти в един и същ ден, ние отбе-

По-младите и особено децата предпочитат
чуждото – новото, неизвестното. Един
възрастен или на средна възраст
човек не е запознат с традиционПразникът на българската духовност
ните хелоуински неща. Той познава и държи на родното. Нормално
или Хелоуин
за тийнейджъра е да търси забавление, моменти, които ще изжилязваме два толкова различни празника.
вее само веднъж.
Денят на народните будители, честван веНикоя година не съм приемала Хелоуин
че почти от век, и Хелоуин, един навлязъл скокато
празник, който непременно трябва да
ро в нашия календар чужд празник.
се почита в моя дом. Но като всички празниДойде ли краят на октомври, в България ци, които празнуват хората около мене, аз го
започваме да се подготвяме за предстоящо- уважавам.
то събитие. Едни вадят тиквите, за да правят
Обаче родното винаги е на първо място,
плашещи зловещи фигури, които да поставят
всеки
подвиг, дори и малък, е жест към Родипред домовете си.
ната. Нека никога не забравяме будителите,
Други освобождават графиците си послу- тези, които са помогнали да се пробудим качай празника първи ноември, Деня на на- то народ.
родните будители.
Виктория Василева
Иван Андреев Богоров е виден
български будител – възрожденски учен-енциклопедист. Роден е
през 1820 г. в Карлово, починал на
1.11.1892.
Иван Богоров е издател на първия български вестник „Български орел“. Почетен
член на Българското книжовно
дружество, по-късно Българска
академия на науките. Учил е медицина, но по-късно се е занимавал
с проблеми от областта на про-

мишлеността, икономиката, стопанството, географията, езикознанието.
Той пише за
много вестници, някои от тях
са: „Любословие“, „Цариградски вестник“ и „Турция“. Издава вестник „Народност“ в
Букурещ и подготвя „Академичен
български речник“. По-късно в Пловдив издава „Книговище за прочитане“ и „Селски лекар“. По време на Руско-турската война е преводач. T. M.

Денят на будителите и Хелоуин
Ученическата редколегия на нашия вестник „Междучасие“ организира анкета между шестокласниците, за
да видим доколко нашите съученици познават празника
Ден на народните будители. По време на работата в разговора се включи и г-жа Мариета Жекова, учител по музика.
Ето какво сподели тя.
„Хелоуин всъщност е един езически празник и е
свързан с идеята за гоненето на злите сили. Затова се носят и тиквените фенери. На това маскиране за Хелоуин
съответстват например нашите кукери.
А заради увлечението по този чужд празник, ние започваме да пропускаме нашия Ден на народните будители. Не е нормално вие, учениците, да знаете толкова
много за Хелоуин, а да не знаете какво е това „будител“…
Днес будителите са тези, които искат да съхранят
българското и се борят за това.
Защото не забравяйте, че „всичко българско и родно“ трябва да го „любим, тачим и милеем“. А това може
да стане, ако осъзнаем, че наистина сме „българи свободни“.
Днес ние наистина трябва да изберем българското!“
Разговора проведе Тереза Мичева

За една анкета
продължава от стр. 3

един народ като пробуждане на духа, Васил Левски,
Апостолът на българската свобода и патрон на нашето училище, също е сред първите имена, които си припомняме в навечерието на Деня на народните будители.
Денят на народните будители – нека това не бъде
просто един неучебен, един почивен ден. Нека наистина си припомним тези, които са пробудили националния ни дух, нашата духовност. Защото на
четвъртия въпрос, смятате ли, че трябва ли да има
такъв празник, всички ученици категорично са отговорили – ДА!
Редакционна
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Архангеловата задушница се отбеляз- ално на загиналите за родината воини.
ва в съботата преди празника на св.
Архангеловата задушница показва наАрхангел Михаил (Архангеловден), 8 ноем- шата памет за хората, които вече не са
между нас. За вярващите християни запалената свещ символизира
вярата в безсмъртието на душите.
Владимир Петров
ври. Тази година се пада на 1 ноември.
Това е една от трите големи задушници,
които православните християни отбелязват всяка година. В този ден във всеки
пправославен храм се извършва специална литургия и панихида за умрелите.
Някъде я наричат „мъжка задушница“,
защото на тоя ден се отдава почит специНеофит Бозвели наричан още Неофит Хилендарец, е
български духовник, писател, педагог. Един от водачите на национално и просветно движение през
Възраждането.
Роден е през 1785 г. в
Котел. На 4 юли 1848 г.
умира в Хилендарския манастир.
Замонашва се в Хилендарския манастир около 1810 г., след което за-

Софроний Врачански, известен и със
светското си име поп Стойко Владиславов, е български народен будител и духовник. Роден е
на 11 март
1739 г. в Котел; починал
на 23 септември 1813 в Бу-

почва да пътува като таксидиот.
След като посещава за малко Сърбия, се установява
в Търново, където обикаля различни селища и манастири. Той носи със себе си патриотичните си проповеди, с
които разбужда българския народ. През 1841 г. е обвинен в неподчинение и заточен в Света Гора. Четири години по-късно отново е заточен в Света Гора – причина за
това е борбата му с патриаршията и критиката му към
гръцкото духовенство.
Автор е на забележителната книга „Мати Болгария“,
която по значимост за възраждането на българския дух
се нарежда до „История Славянобългарска“ на Паисий и „Житие и страдание на грешния Софрония“ на
Софроний Врачански.
За пръв път в България издава не просто „буквар“, а комплект учебници, предназначени за нуждите на българоезичното образование. Т. М.

курещ.
Голямо влияние върху неговата дейност оказва срещата му с Паисий Хилендарски през 1765 г. в Котел. Отец Паисий
му показва „История Славянобългарска“
и поп Стойко прави първия препис на
Историята, известен днес като
Първи Софрониев препис. Софроний е първият последовател на делото на Паисий Хилендарски. Софроний е канонизиран за светец
през 1964 г.
Софроний Врачански е автор
на сборника „Неделник“ – първата печатна книга на новобългарски език. T.M.
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Хелоуин е най-популярен в англоговорящите страни. Произходът му
датира от дълбока древност, възникнал е у древните келти. За тях 1 ноември е бил началото
на новата година, бележейки края на лятото и началото
на студената зима. Те вярвали, че в нощта преди новата
годината границата между света на живите и света на
сенките се размива и духовете се завръщат, за да бродят по земята.
С приемането на християнството започва и борба с
ези-
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ческите празници и постеп е н н о
утвърждаване на новата християнска празничност. В
много случаи църквата преосмисля старите обичаи, като им придава нов смисъл, ново значение.
Затова неслучайно папа Бонифаций IV утвърждава
един нов празник, Празникът на Вси светии, на който католическата църква да почете всички светци и мъченици, които нямат свой празник в църковния календар;
празникът е на 13 май.
Но през 8 век папа Григорий III премества новия
празник Вси светии на 1 ноември, с което се опитва да
замести все още живите друидски вярвания от живота
на новопокръстените жители на Британия. Но старите
вярвания се оказали много упорити и затова през 11
век празникът бил обявен за възпоминание на всички мъртви.
Православните църкви, вкл. и българската православна църква, отбелязва Ден на всички светии в
първата неделя след Петдесетница (50 дена след Великден).
В резултат от смесването на старо и ново, на недозабравеното езичество и християнството, прието вепродължава на стр. 7

Събуждам се сутрин и що да видя от леглото до вратата кървава диря.
Викам си „Кой сега се пак преби?“
и гледам на вратата – тиквени глави.
Помислих си, че може Хелоуин да е
и при тази мисъл аз изнервих се.
Знаех си, че може някой номер
да направи,
а таз идея подла хич ми се не нрави.
Зърнах метличка там до вратата,
скочих с уплаха в миг от кревата.
Яхнах набързо в устрем метлата,
и газ веднага – към кухнята богата.
Хладилника отворих бясно
извадих си бутилка мляко прясно,
а на него виждам писмо ужасно,
на което пише: „Отмъщавам страшно“.
Хвърлих аз шишето ужасена,
в този миг се чувствах като изрусена.
Знаех си, че не ще бъда спасена
от таз беля със страшни вещи украсена.
Отидох и облякох нещо за из вкъщи,
но подсъзнанието ми веднага
се намръщи.
Трябваше да пробвам с нещо
по-зловещо,
за да отпразнувам Хелоуин малко
по-горещо.

В найлонови торбички аз се опаковах,
от пликовете на мама веднага се възползвах,
заприличах на разкъсана бутилка.,
по-реална бе от мене кравичката Милка.
Набързичко разроших си косата,
моментално яхнах си метлата
и веднага изхвърчах навън,
събуждайки наоколо страхотен звън.
Бих се после с вещица опасна,
от булдог без мръвка бях по-бясна.
И разкъсах я, станà на мърша,
а после тръгнах още работа да върша.
Ходих и се бих с тюлени,
навсякъде хвърчаха вени,
а после тичах към дъгата
и от края й задигнах аз златата.
После смачка ме камион ужасен
и събудих се от този сън
максимално страшен.
Станах от леглото си прекрасно
и погледнах календарчето си тясно.
Днеска на будителите ден е аз разбрах,
успокоих се, легнах пак
и отново заспах.
Вероника Димитрова 9А
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Покрай българския празник Ден на
народните будители, все повече българи празнуват и Хелоуин. Въпреки че този празник все още не е много популярен, той вече се празнува навсякъде.
За много деца Хелоуин е весел празник, на който те се забавляват, като обикалят къщите и събират вкуснотии.
Много от нас обаче не го празнуват, защото смятаме, че това е детско забавление за най-малките.
Някои възрастни споделят своето
мнение, че всяка нация трябва да има своите празници и не бива безогледно
да празнуваме Хелоуин в България. Според
други обаче празниците съществуват, за
да празнуваме и ако
децата се забавляват, нека им е приятно
и весело.
Тереза Мичева,
Веселина Христова

Тиквата е символ на празника, но някога
е имала и конкретна роля на пазител от зли
сили.
Според древна легенда всичко започва с
главата на крал Бран – благороден крал,
който защитавал Албион (старото име на
Англия) от враговете.

Бран влязъл в битка и бил улучен от отровна стрела. Тогава той заповядал на воините си да отсекат главата му е да я върнат в
дома му. Те изпълнили молбата му, но главата, въпреки че била отделена от тялото, не
спряла да говори. Воините се завърнали и главата била погребана, но се смята, че до ден днешен, тя защитава Англия.
Така главата на Бран
се превърнала в защитен символ и на Вси Светии, когато вратата между нашия свят и задгробния свят се разтвори, хората слагат на входа на
дома си тиква, оформена
като глава. Тя трябва да защитава дома от зли духове.
Климентина Ютерова
страшни истории. Домовете се украсяват с тиквени фенери, издълбани като страховити лица.

че навсякъде, се оформило вярването, че в нощта срещу Вси светии, 31
октомври срещу 1 ноември, душите за последно са на
земята и имат последен шанс да отмъстят за несправедливостите, извършени срещу тях. И така, от името на
празника Вси светии, на английски All Saints Day, но и от
по-старото келтско All hallows или All Hallowmas, се появило днешното Halloween – Хелоуин.
В САЩ празникът е пренесен през 19 в. от ирландски
заселници, а през последните десетилетия се разпространява по цял свят, включително и в България.
От много години Хелоуин е забавление за малки и големи. Част от съвременния облик на празника са прилепи от черна хартия, изкуствени паяжини с паяци, черепи. Костюмите са неразделна част от празника. Децата
и възрастните се преобличат като вампири, духове, зомбита, гоблини, вещици. Любимата част за децата е събирането на дребни лакомства, които се „изпросват“ с шеговитото изречение – „Беля или сладкишче“, тоест или
да получат нещо сладичко, или ще направят беля. И всеки „заплашен“ съсед пълни торбичките и кошничките с
бонбони, кексчета, шоколадчета.
По-големите гледат филми на ужасите, разказват си
продължава от стр. 6

Храната
Традиционни за празника са захаросаните ябълки – цели ябълки, забодени
на клечка и полети с карамел.
Някога в Ирландия са приготвяли
бармбрак – плодов хляб с „късмети“,
от който всеки член на семейството е
трябвало да си вземе. „Късметите“
били парче плат, пръстен, монета: на
когото се падне платът, да очаква несигурно финансово бъдеще; монетата означава, че за
късметлията годината ще е преуспяваща; пръстенът е
сигурен знак за дълго щастие.
Все повече храната за празника се приготвя така, че
да бъде в тон със страхотиите, които ни очакват навсякъде: торти във вид на черепи, бисквитки със скелетчета, ужаси с паяци, отрязани ръце. Всичко е подходящо, стига да е страшно.
Днес Хелоуин е забавен празник, в който всеки има
възможност да се облече със забавен костюм, да похапне лакомства и да се потопи в страховития свят на духове и привидения.
Анна-Мария Тодорова, Дориана Тончева
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Традиционният за училището базар, когато в празничния ден младите готвачи разпродават свои изделия,
привлече вниманието на всички. През голямото междучасие и ученици, и учители уважиха труда на учениците
от СИП „Гурме-зона“.
В подготовката взеха участие всички млади готвачи,
но творческият дебют на най-малките, на деветокласниците, които за пръв път представиха пред публиката своите кулинарни шедьоври, беше наистина зашеметяващ.

Ученическият съвет на СОУ „Васил Левски“, Троян се погрижи последният предваканационен ден в
училище да се превърне в забавно
изживяване – с много смях, закачки, стилна украса във фоайетата.

Своите рецепти представиха Диляна Кисьова (шоколадови мъфини RIP), Вяра Влаховска (прилепчета), Моника Костова, (пръсти на вещица) Емилия Думова и Алисия
Асенова (мумии с кренвирш).
От продажбата,
с която бяха ангажирани двете вещици Мирена Найденова и Кристина
Йорданова от 12В,
СИП „Гурме-зона“
спечели 131,79 лв.
Тези пари ще бъдат
използвани при
подготовката за
участие в кулинарни състезания.

В навечерието на
Хелоуин самотна
вещица долетя в учителската стая и пожела
на колектива спорна работа.
Учениците от полуинтернатните групи
очакват с нетърпение заниманията по интереси – тогава те могат наистина да развихрят своето въображение.
Всеки празник има различно очарование,
но най-много нашите ученици обичат да направят своя празник сами. Всяка година подготовката за Хелоуин включва рисуване, рязане,
лепене, фантазии и много, много, много смях.
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