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Какъв е този учебник?

Как да ползвате учебника

 ДА СИ ПРИПОМНИМ

Всеки урок започва с няколко въпроса. Отгова-
ряйки на въпросите, вие ще си припомните вече 
наученото, но и ще се подготвите за по-доброто 
разбиране на новите знания.

 ТЕКСТ ЗА ИЗУЧАВАНЕ 

Учебникът включва тринайсет задължителни тек-
ста – митове, библейски текст, легенди, народни и 
авторски приказки, народни песни. Тези текстове 
са четивата, с които вие трябва да се запознаете. 
С тяхна помощ ще разберете:

• какви са били представите на древните хора за 
света;
• какво е характерно за религиозните представи 
за света;
• какво са фолклорна вълшебна приказка и фол-
клорна песен;
• по какво си приличат и по какво се различават 
митологичните и фолклорните текстове;
• какви са фолклорните представи за света, отра-
зени във фолклорната легенда.

  ВЪПРОСИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
  СЛЕД ТЕКСТА
 
Въпросите след текста ще ви помогнат по-лесно 
да вникнете в съдържанието на изучавания текст. 
Ще се убедите, че понякога ни е необходимо 
съвсем малко подсещане, зададено като въпрос, 
за да разберем нещо, което ни се е струвало 
безкрайно трудно. Въпросите след текста са 
достатъчно на брой. Не се притеснявайте, ако не 
успеете да отговорите на някои от тях. Върнете 
се към текста, прочетете го още веднъж внима-
телно и ще намерите отговор на въпроса, който 
ви е затруднил.

За какво питат въпросите?

• За героите в текста. Как са описани, какви са 
техните характери, в какви взаимоотношения 
са помежду си. Героите на текста са неговата 
най-важна част. Това, което те правят, какво 
казват, добри ли са, или не, можете да разберете, 
отговаряйки на въпросите, питащи за герои. Геро-
ите в изучаваните текстове са различни – богове, 
обикновени хора, животни с човешки качества.
• За времето в текста. Текстовете – мит, приказ-
ка, песен и др. – пресъздават света около нас. По 
тази причина в тях ще открием и време, подобно 
на реалното. Вие ставате сутрин, закусвате и 
отивате на училище – това са ваши действия, 
които протичат във времето. Така и случките в 
текста имат свое време. Понякога един текст 
може да ни разкаже за събития, които протичат 
не за един ден, а за десетилетия или за столетия. 
Въпросите, свързани с времето, ще ви помогнат 
да разберете как протича времето в текста и кое е 
особеното за него.
• За пространството в текста. Всеки художест-
вен текст пресъздава света около себе си. Опит- 
ва се да го наподоби. В текста има реалност, 
подобна на реалността в света. Вие ще видите 
обаче, че пространството в мита е по-различно 
от нашето. Боговете могат да обитават небесата 
или върховете на планини, други обитават под-
земно пространство, трети – моретата и океаните. 
Въпросите за пространство ще ви помогнат да 
разберете какви са неговите черти в изучавания 
текст. Оттук ще разберете как един поетичен 
текст рисува родното ни пространство.

 ДА СЕ УПРАЖНЯВАМЕ

В тази рубрика сме поместили въпроси, на които 
трябва да отговорите писмено в своите тетрадки. 
Писмените отговори ще ви помогнат по пътя към 
създаването на ваши по-големи текстове, в които 
свободно да изразявате мислите си.

 СКЪПИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,
 Пред вас е новият учебник по литература за 5. клас на издателство 
„Рива“. Ние, авторите, сме се постарали той да бъде полезно и забавно 
четиво, което да ви пренесе във вълшебния свят на митовете, да открие 
пред вас тайните на приказките, да ви срещне със забавни литературни 
герои.
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 

Текстът – митически, фолклорен, литературен – 
крие в себе си много тайни. Обикновено за нео-
питното око те са невидими. Тази рубрика ще ви 
помогне да разберете не само какво най-очевид-
но ни казва текстът, но и какви са неговите скрити 
послания. ДА ЗНАЕМ ще ви направи по-добри 
читатели, а добрият читател е по-мъдър, по-под-
готвен за живота и нещо особено важно – умее да 
се наслаждава на това, което чете.

 РЕЧНИК / НЕПОЗНАТИ ДУМИ 

Ще ги откриете в полето на страницата. Това са 
думите, които вероятно за пръв път ще срещнете 
и ще се запитате за тяхното значение. За да бъде 
улеснено разбирането на текста, ние сме предло-
жили обяснение на всяка непозната дума. Не се 
отказвайте да научавате нови думи от красивия 
български език. Някои думи може да ви се сто-
рят странни, други да са остарели, да бъдат от 
области на живота, които не познавате. Научава-
нето на повече думи ще обогати вашия речник, 
а текстовете, които занапред ще срещате, ще 
бъдат все по-лесни за разбиране.

 ИЛЮСТРАЦИИ
 

Илюстрациите в учебника са подбрани така, 
че да изпълняват няколко роли. Те подпомагат 
разбирането на текста, но в същото време дават 
възможност да видите, че различните сфери на 
изкуството се развиват по сходен начин. Често 
митическият, фолклорният или авторският текст 
подтиква художници, скулптори, музиканти да съз-
дадат произведения.

 ОБОБЩЕНИЕ 

В края на всяка тема ще срещате рубриката 
ОБОБЩЕНИЕ. В нея ще намерите най-важната 
информация по темата, онова, което задължител-
но трябва да запомните.

Желаем ви успех!

Авторите

 СКЪПИ УЧИТЕЛИ,
 
 Вие държите учебника по литература за 
5. клас на издателство „Рива“. Той е направен с 
любов и с вяра, че ще бъде полезен инструмент в 
ръцете на специалисти, а ние сме сигурни, че сте 
точно такива.
• Учебникът е съобразен с изискванията на програ-
мата за:
– общ брой часове по литература – 85, от които: 

часове за развиване на комуникативните компе-
тентности – 17 часа;
– часове за нови знания – 25 часа (37%);
– часове и рубрики за упражнение – 30 часа (44%);
– часове за преговор – 4 часа (6%);
– часове за обобщение – 4 часа (6%);
– часове за контролни и класни работи – 5 часа 

(7%).

• В „Книга за учителя“ вие разполагате с примерно 
разпределение на часовете, което е съобразено с 
изискването на програмата за процентно съотно-
шение на часовете.
• Всяка от рубриките в учебника е съпроводена с 
методическо указание за нейното използване.
• Книгата съдържа работещи методически разра-
ботки на всяка от предвидените теми.
• Поставените задачи имат примерни решения.
• Всеки от зададените въпроси има примерен отго-
вор.

 Желаем ви приятна и успешна работа с 
учебника по литература за 5. клас на издателство 
„Рива“!

Авторите
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Зевс, владетел на боговете и на Олимп, бог на небето и гръмотевиците



МИТоЛоГИЧЕн 
МоДЕЛ ЗА сВЕТА



МИТоЛоГИЧЕн 
МоДЕЛ ЗА сВЕТА

 Митовете са първите словесни произведения на човека. Въз-
никват в Праисторическата епоха. Чрез тях древните хора си отго-
варят на сложни и важни въпроси:
 •  Как е възникнал светът?
 •  Как се е появил човекът?
 •  Как са се появили животните и растенията?
 •  Кое е добро и кое – лошо, и кой определя това?
 Думата „мит“ е старогръцка и означава „разказ“, „слово“. За 
хората в древността:
 •  митовете са свещени разкази
 •  разказаното в митовете е истина. 

ХАРАКТЕРнИ ЧЕРТИ нА МИТА

• Митът е средство, с което древните хора си обясняват света, 
който ги заобикаля. Той коренно се различава от съвременните науки, 
в които хората достигат до изводи и обобщения, като извършват 
опити, експерименти и събират научни данни. обратно – знанието 
в мита не е плод на научни изследвания. Въпреки това древните хора 
безрезевно вярват в неговата истина и го приемат за свещен разказ.
• обикновено митът не съществува самостоятелно, а е част от 
ритуал и се съчетава с действие, танц, мелодия, а често и с изображе-
ние – маска, костюм, статуя и др.
• Митът дава отговор на всички въпроси, които са си задавали хо-
рата в древността.
• За нас, съвременните хора, тази чудновата смесица от различни 
познания е странна и неистинна. За да я разберем обаче, трябва да 
приемем, че тя е друг – не по-лош, а само различен начин за обяснение 
на света.
• Митовете се разпространяват устно и съхраняването им е много 
важно за съществуването на общността.

ВРЕМЕТо В МИТА

 Митът разказва за събития, които имат важно значение за 
древните хора: сътворението на света, появата на боговете. Митът 
разказва и за появата на човека, за това как боговете му дават огъня, 
как го научават на най-важните за него занаяти – грънчарството, ко-
вачеството и тъкачеството. Въпреки че разказва за минали събития, 
митът е различен от историческата наука, която разказва миналото, 

Херкулес побеждава кентавъра.

МИТЪТ – 
ПЪРВОТО СЛОВЕСНО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
НА ЧОВЕКА
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като го описва и тълкува. Всяко твърдение в науката история се под-
крепя с исторически документи, докато митът е само устен разказ. 
 В науката геология (гео – земя, логос – наука; „наука за Земята“) 
се приема, че планетата Земя се е появила преди около 4,5 милиарда 
години. Митът за сътворението на света разказва за появата на Земя-
та, но той не посочва, кога се е случило това. 
 За историческата наука времето е като линия, върху която се 
нареждат датите на случилите се събития. например:

1878 г. 1908 г.     2007 г.

1878 г. освобождение на България
1908 г. обявяване на независимостта на България
2007 г. Приемане на България в Европейския съюз

 според мита всичко, което се е случило, се повтаря 
отново и отново. Ритуалите, които извършват 
древните хора, повтарят първия момент на 
сътворението. Вярва се, че така светът 
се сътворява отново за още една година 
и времето протича в кръг. Древните 
хора вярвали, че важните събития се 
повтарят непрекъснато в рамките 
на един митичен цикъл. За тях вре-
мето имало следния характер:

ПРосТРАнсТВоТо В МИТА

 Пространството в мита не 
е конкретно, а е неопределено – някъ-
де. Днес ние знаем, че Земята е плане-
та с формата на кълбо. Древните хора 
смятали, че Земята е плоска. Знаем още, че 
Земята е третата планета в слънчевата сис-
тема, център на тази система е слънцето и всички 
планети обикалят около него. В представите на хората 
от Праисторическата епоха Земята е център на света и всички не-
бесни тела обикалят около нея.

 За древните хора пространството на света е съставено от 
три части. образно те го представяли като дърво (световно дър-
во):
•  ствола на дървото древните хора свързвали с човешкия, земния 
свят.
•  Короната на дървото бил светът, обитаван от боговете.
•  Корените на дървото отговаряли на подземния свят, който спо-
ред митовете се населявал от чудовища и зли сили.

ЛЮБОПИТНО!
 
 Ритуал (може да се 
нарече още обред) е действие 
или поредица от действия, 
свързани с определена тради-
ция. Едни от най-популярните 
ритуали в България са:
• вдигането на националния 
флаг в началото на учебната 
година;
• тържествената заря провер-
ка на 2 юни в памет на борците 
за национално освобождение;
• брачната церемония при 
сключването на граждански 
брак;
• религиозните служби в хра-
мовете и др. 

Годишен цикъл
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кои са първите словесни произведения на  
 хората?
 2   Какво е мит?
3   Как се разпространяват митовете? Каква 
 е причината за това?
4   На какви важни за човека въпроси 
 отговаря митът?
5   Кога са се появили първите митове?
6   Какво буквално означава думата „мит“ и 
 какъв е нейният произход?
7   Какво е значението на понятието „мит“?
8   По какво митът се различава от науките, 
 които познаваме?
9   Митът е словесен, но може да включва 
 и действие. Какво още може да включва?

10  По какво се различават митът и 
 историческата наука?
11  Кога са се случили събитията, за които 
 се разказва в митовете? Може ли те да се  
 определят исторически с дати и години?
12  За кои събития, случили се за първи път, 
 разказват митовете?
13  Конкретно ли е пространството в мита?
14  Знаем ли къде точно се е случило 
 събитието, за което се разказва в мита?
15  По какво се различават научните 
 представи за формата на Земята и 
 мястото ѝ в Слънчевата система от 
 митологичните представи за нея?
16  Обрисувайте посредством частите на 
 дървото частите на света в митологичните  
 представи.

световното дърво
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I.1. 
ДРЕВноГРЪцКИ МИТ 
ЗА ПРоИЗХоДА нА БоГоВЕТЕ

ПРоИЗХоДЪТ нА сВЕТА

 В началото съществувал само вечният, безкраен и непрогледен 
Хаос. Макар и безжизнен, той носел в себе си извора на живота, от кой-
то се родил всемирът. от хаоса възникнал целият свят – и звездите, 
и планетите, и безсмъртните богове, и хората. от него произлязла и 
богинята Гея (Земя), която дала живот на всичко върху нея. Могъщата 
и благодатна Гея родила Уран – необятното синьо небе, което се раз-
стлало отгоре ù. Към него гордо се извисили планините, а край тях се 
разлял шумящият Понт (Море). Уран, планините и Понт са родени от 
майката Гея. Баща те нямат.
 от Хаос се родил и вечно животворящия Ерос (Любов). негова-
та могъща сила е вградена в основите на създаващия се свят. но редом с 
Ерос родил и ужасния Тартар – мрачна стихия, обитаваща тъмна бездна 
в недрата на земята. от Хаос са родени още вечния Ереб (Мрак) и тъм-
ната нюкта (нощ), от които произлезли Етер (светлина) и светлата 
Хемера (Ден). светлината се разлетяла по света и окъпала простора. 
оттогава нощта и денят започнали да се редуват.
 скоро Уран станал владетел на света и се оженил за Гея. Двама-
та имали шестима синове и шест дъщери – титаните и титанидите. 
най-младият от могъщите и страшни титани бил коварният Кронос, 
който с хитрост свалил баща си Уран от трона и заграбил властта. 
 Кронос предположил, че и него някой ден може да го сполети съща-
та участ. Затова започнал да поглъща децата си. жена му, титанидата 
Рея, изпаднала в ужас – пет от децата ù вече били глътнати от Кронос. 
За да спаси шестото си дете, което очаквала, тя решила да го скрие далеч 
от мъжа си. Рея отишла на остров Крит и там, в една дълбока пеще-
ра, родила момченце, което нарекла Зевс. Излъгала Кронос, като вместо 
дете му дала да погълне продълговат камък, повит в пелени.
 Зевс растял под грижите на две нимфи. Те хранели детето с пче-
лен мед и го кърмели с млякото на вълшебната коза Амалтея. скоро Зевс 
пораснал, възмъжал и се превърнал в прекрасен и могъщ бог. Той се опъл-
чил срещу баща си Кронос и го принудил да върне на бял свят децата, 
които бил погълнал. с помощта на своите освободени братя и сестри 
Зевс се възкачил на престола и започнал да властва над небето и земята, 
над боговете и хората.

По „Старогръцки митове и легенди“, преразказани от Петър Кърджилов

„Хелиос в колесницата си“ (фрагмент от 
картината) – Ханс Адам Вайзенкирхер

Рея дава на Кронос повит камък вместо 
Зевс – елинска рисунка върху ваза

„Амалтея храни младия Зевс (Юпитер)“ – 
художник николà Пусен

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво означава „мит“?
2. За какво разказва митът?
3. На кои основни въпроси отговаря митът?
4. Какво е характерно за времето и пространството в мита?
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   За какво разказва старогръцкият мит? 
 2   Какво съществува преди появата на 
 отделните части на света?
3   От какво според мита са произлезли 
 звездите, планетите, боговете и хората?
4   Кое е първото божество, родено от Хаос?
 Защо от всички части на света първо се 
 е появило то? 
5   Гея е богиня, но в същото време е и 
 основна част на света. Коя е тази част?
6   Кои други части на света ражда богинята 
 майка Гея? Имат ли баща тези части?
7   Уран е бог, но и част на света. Коя част на
  света е Уран?
8   Коя могъща животворяща сила стои в 
 основите на създаващия се нов свят? 
 От кого е родена?
9   Коя е първата семейна общност, която се 
 е появила на света според гръцкия мит за 
 Сътворението? Назовете членовете ѝ.

10  Кои са първите противници в пораждащия 
 се свят според мита? Коя е причината
  да бъдат противници?
11  Кои са вторите противници в пораждащия 
 се свят според мита? 
 В какви родствени връзки са помежду си?
12  Как Рея надхитрява мъжа си Кронос и 
 успява да спаси Зевс?
13  Кой е третият по ред властелин на света  
 след Уран и Кронос?
14  Разгледайте картината на Никола Пусен.  
 Какви са двете изобразени жени?
15  Как се казва козата, изобразена на 
 картината?

1.  Препишете от мита думите и изразите, 
с които е описан Хаосът.

2.  Препишете от мита думите и изразите,  
които показват, че Хаосът е не само мрак, но и 
раждащо начало.

3.  Запишете по двойки първите части на 
света, които са произлезли от Хаоса.

4.  Извадете думите, с които е обрисувана 
Гея. Отговорете с няколко изречения защо 
тази част на света и в същото време – 
богиня, е описана по този начин. Можем ли 
да твърдим, че това описание на земята е 

актуално и днес? Защо?

5.  Запишете по двойки частите на света, 
които се появяват след земята, небето, морето 
и планините. Срещу всяка част на света 
запишете думите и изразите, които я описват.

6.  Запишете на отделни редове имената 
на трите върховни мъжки божества в мита. 
Номерирайте ги според появата им и запишете 
срещу тях думите и изразите, с които са 
описани.

7.  Кой от кого е роден? Начертайте 
таблицата в тетрадките си и я попълнете.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

 Деца на Хаос               Деца на Гея                 Деца на Нощ и Мрак
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 Веднъж козата Амалтея 
случайно счупила един от свои-
те рога. Повелителят на света 
Зевс го превърнал в рог на из-
обилието. Този чуден рог Зевс 
дал на дъщеря си Тюхе – богиня 
на щастието и благоденствието, 
но и на случайността и изменчи-
востта на съдбата. От рога на из-
обилието Тюхе изсипвала свои-
те дарове върху хората – зърно, 
плодове, мед и масло, мляко и 
вино, богатства и слава... Чес-
тит бил този, който се радвал на 
нейното благоволение. За такъв 
човек казват, че „върху него се е 
изсипал рогът на изобилието“.
 Във формата на рог древ-
ните майстори правели глинени 
или метални съдове за пиене на 
вино, наричани ритони.

Ритон с формата на тяло на козел – 
Панагюрско златно съкровище

 За да увековечи спомена 
за Амалтея, Зевс я превърнал в 
ярка звезда и я възнесъл на не-
бето. Хората я нарекли Капела. 
Наименованието на звездата в 
превод от гръцки означава „коза“. 
Най-ярката звезда в съзвезди-
ето Колар и една от най-ярките 
звезди на небето, тя привлича 
погледа със своя яркожълт цвят.

По „Старогръцки митове и легенди“,
преразказани от Петър Кърджилов

Жена, държаща рог на изобилието, 
знак за плодородие и благоденствие – 
барокова скулптура, Варшава

ЛЮБОПИТНО!

 Звездата Амалтея, или 
Капела от съзвездието Колар, 
се превръща в символ на богат-
ството и в образа на рога на из-
обилието. Можем да я срещнем 
изобразена на множество моне-
ти от Античността.
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1.  Как се казва дъщерята на Зевс, на която той подарява счупения   
рог на козата Амалтея?

2.  На какво е богиня тази дъщеря на Зевс?

3.  Какво означава изразът „върху него се е изсипал рогът на   
изобилието“?

4.  Като имате предвид, че богинята Тюхе съчетава в себе си   
разнородни качества, разсъждавайте върху следните въпроси:   
Вярвали ли са древните гърци, че животът винаги е благосклонен   
към човека, или са смятали, че предлага и обрати?  
Трябва ли човек да се бори за добър живот, или всичко е 
предопределено? Аргументирайте се с няколко изречения.

5.  Какви са даровете, които според древните гърци се съдържат в   
рога на изобилието?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

 Текстът „Произходът на света“ е мит, който 
разказва за сътворяването на света. Според гръц-
кия мит за Сътворението в началото съществува 
само Хаосът. Това е тъмна и безгранична маса. Но 
именно в Хаоса се крие „изворът на живота“.
 За да си обясним нагледно как се е зародил 
светът според древните гърци, нека си представим 
как тъмната маса на Хаоса постепенно започва да 
добива някакви черти – оформя се Земята, богиня-
та майка Гея.
 Гея ражда равния на себе си Уран – Небе-
то. От брака им се раждат дванайсетте им деца: 
шест титани и шест титаниди.
 Нищо на света не може да се сътвори без 
помощта на бог Ерос – Любовта.

 Освен за Сътворението митът разказва и за 
конфликта (сблъсъка) между боговете от различните 
поколения. Първо се противопоставят бащата Уран 
и синът Кронос, като Уран е победен.
 За да се предпази от участта на своя баща, 
Кронос поглъща новородените си деца. Той е надхи-
трен обаче от съпругата си Рея, която му дава да по-
гълне повит в пелени камък вместо невръстния Зевс.
 След като Зевс възмъжава, побеждава 
баща си Кронос и започва да властва над света.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

 Това, което най-първо се появява от Хаоса, 
са основните части на света – Земята и Небето. В 
същото време тези части на света са и божества 
– Гея и Уран. Те са подобни на жената и мъжа в чо-
вешкото семейство. Така древните гърци си обяс-
нявали появата на света – по подобие на появата 
на хората. Мъжкото (Небето) и женското (Земята) 
съществуват едновременно и се допълват.
 
 По подобие на тях – противоположни, се по-
явяват и другите части на света, които също са и 
богове:
 • тъмните божества – вечният Ереб (Мрак) 
и тъмната Нюкта (Нощ);
 • светлите божества – безспирният Етер 
(Светлина) и светлата Хемера (Ден).

 От брака на Гея и Уран се появяват могъ-
щите титани. Титаните, за разлика от предходните 
божества, имат човешки черти, въпреки че са без-
смъртни и несравнимо по-могъщи от хората.
 Древните гърци описват пораждането на 
света по подобие на пораждането на човешкия род. 
Така частите на света, които са в същото време и 
богове, са роднини помежду си.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.
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 В дълбоката древност хората живеели в 
човешки обединения, за които основното и един-
ствено средство за обяснение на заобикалящия ги 
свят бил митът. още през ХIХ и в началото на ХХ 
век учени установили, че все още има човешки общ-
ности в различни части на света, които си обяс-
няват неговото възникване и уредба с помощта на 
митове. В началото тези народи били определени 
като примитивни.
 Тези хора живеят в жилища от природни 
материали. В някои райони дори нямат специален 
дом. В най-северните части на планетата някои на-
роди (ескимосите; собственото им название е „ину-
ити“) живеят в жилища от сняг – иглу.
 сечивата, с които обработват земята, са 
такива, каквито хората са използвали и преди хиля-
ди години. Много често събират плодове, вместо 
да ги отглеждат в специални градини. не отглеж-
дат домашни животни, а ловуват диви животни с 
помощта на лъкове, стрели и копия. Учените се за-
интригували от тези народи, тъй като решили, че 

като ги проучат, ще разберат как са живели хората 
в далечното минало преди хиляди години.
 1. Тези общности имат свои жреци. В опре-
делено време те разказват или изпяват митовете 
на членовете на общността, като едновременно с 
това заедно с членове на общността изпълняват 
ритуални танци.
 2. обичайно тези общности вярват, че да-
лечният прародител на общността не е човек, 
а животно. Такова животно се нарича тотем на 
общността. обикновено то е сред най-често сре-
щаните животни в земите, които общността 
обитава. Може да бъде орел, лъв, вълк, щраус, кроко-
дил, мечка и др.
 3. В чест на своя прародител членове на 
общността изиграват ритуален танц, който 
имитира движенията на животното тотем. но-
сят маски, с които се оприличават на тотема. на 
видно място в селището поставят фигура на то-
темното животно.

осноВнИ ДЕЙносТИ По ПРоЕКТА

1   Класът се разделя на две или три групи – пле-
менни общности.

2   Всяка общност излъчва свой жрец.

3   Членовете на отделните общности заедно с 
родителите си търсят информация в интернет 
за тотемни животни.

4   общността се събира и определя своя тоте-
мен прародител – с помощта на интернет избира 
подходящо изображение на тотемно животно. 
За да направите успешно проучване, изпишете в 
някоя от интернет търсачките, в раздел „изо-
бражения“, думата totem.

5   Потърсете съдействието на учителя по 
изобразително изкуство и от подходящи мате-
риали изработете фигурата на тотема и риту-
ални маски.

6   общността съчинява своите митове:
– мит за сътворението на света;

– мит за сътворението на първите хора;
– мит за прародителя на общността – тотема.

7   Потърсете съдействието на учителя по му-
зика и изберете подходяща мелодия, която да съ-
провожда изпълнението на вашите митове.

8   Измислете ритуален танц в чест на вашия то-
тем. обичайно танцът имитира характерните 
движения на тотемното животно или на воини-
те, които ловуват тотемното животно.

9   В рамките на два последователни учебни часа 
организирайте представяне на митовете и ри-
туалите в чест на прародителя на общността.

10   В обща дискусия и с помощта на учителя по ли-
тература определете победителя в изпълнението 
и представянето на проекта. оценката трябва да 
бъде комплексна и да оценява съчинените митове, 
танците и съпровождащата музика (доколко е под-
ходяща), ритуалните маски и фигурата тотем.

П Р О Е К Т
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I.2. 
ПоДяЛБАТА нА сВЕТА МЕжДУ ЗЕВс, 
ПосЕЙДон И ХАДЕс

ЗЕВс, ПосЕЙДон И ХАДЕс

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Колко части има светът според гръцкия мит за Сътворението?
2. Как образът на дървото представя идеята за отделните части на света?
3. Кое божество отговаря на представата за средната част на света?
4. Кое божество в същото време е и небесна част на света?
5. Как се нарича най-тъмната част в недрата на Земята според древните гърци?

Връх стефани на планината олимп в 
Гърция. Древните гърци смятали, че 
най-високата част, с формата на трон, 
е божественият престол на Зевс

 Когато синовете на Кронос си поделяли властта над света, те 
хвърлили жребий. на Посейдон се паднала морската шир и той станал 
повелител на морето. но това му се сторило малко и той се разсър-
дил. неговият разкошен дворец от чисто злато се намирал в една пе-
щера на дъното на Егейско море. Макар да признал първенството на 
Зевс, Посейдон се смятал за независим и равен на своя велик брат.
 ЗЕВс останал на планината олимп – като повелител на не-
бето и земята, на боговете и хората. Високо над света се извисявал 
гигантският, стръмен и многовръх олимп. Под него се стелели гъсти 
облаци, които закривали боговете от очите на смъртните. на земя-
та сезоните се менели – есента идвала след лятото, пролетта сменяла 
зимата. на олимп царяло вечно лято, никога не падали дъжд и сняг. 
Долу нещастията и скърбите сменяли веселието и радостта. Горе ви-
наги било спокойно, светло и радостно. Затова наричали олимп све-
тъл, сияен, светозарен.
 ПосЕЙДон бил страшен, могъщ, имал тъмнозелени коси и синя 
като морската вода брада. Всички се страхували от буйния му нрав, но 
всъщност характерът му бил като морето – понякога бурен, гневен и 
неукротим, понякога тих, кротък и гальовен. По морските простори се 
придвижвал с колесница, теглена от златогриви коне с бронзови копита. 
Толкова много обичал конете, че го наричали Посейдон Хипий (Конния) 
и го почитали като покровител на конните състезания. В десницата си 
богът на морето обикновено държал своя тризъбец. Това копие с три 
остриета не само било символ на неговата власт, но и притежавало ма-
гическа сила. само с едно негово повдигане се събирали облаци и се разра-
зявали бури, само с едно докосване по морската повърхност се надигали 
гигантски вълни. с него Посейдон разлюлявал земята, затова го наричали 
Земетръсец. но и пак с помощта на тризъбеца морето утихвало и ста-
вало благосклонно, а попътният вятър опъвал платната. Затова бог 
Посейдон бил почитан от моряците и пътуващите по море, от риба-
рите и морските търговци.
 ХАДЕс бил другият брат на Зевс. Той не стъпвал на светлия 
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Хадес и Персефона – антична черве-
нофигурна рисунка върху ваза, 
340 г. пр. Хр.

Персефона е дъщеря на богинята на 
плодородието Деметра. Веднъж Ха-
дес я видял и се влюбил в нея. Богът 
на подземното царство подмамил 
Персефона с чудно красиво цвете. 
Когато тя се опитала да го откъсне, 
земята се разцепила и от пукнати-
ната на огнена колесница се появил 
Хадес. Грабнал Персефона и я отвел 
в мрачното си царство, където я 
направил своя жена.

Хадес – скулптура, копие на гръцки 
оригинал от V век пр. Хр.

„Завръщането на Посейдон“ – 
художник Джон сингълтън 
Копли

олимп и рядко напускал своите владения, които хората със страхо-
почитание наричали подземно царство, царство на мъртвите или 
царство на сенките.
 самия Хадес пък назовавали „щедър“ и „гостоприемен“, защото 
смъртната участ не подминавала никого. Хората се раждали на разни 
места, имали различен живот, но винаги един и същи край. Рано или 
късно всеки смъртен трябвало да слезе в подземното царство. Заради 
това Хадес бил могъщ бог, който вселявал ужас със своята неумоли-
мост и неизбежност.
 царството на Хадес се простирало дълбоко в недрата на земя-
та и било разделено на три части.
 Първата част били Елисейските полета. По тях странства-
ли нетленните сенки на избраниците на боговете – героите, пра-
ведниците, добродетелните хора. Те били любимци на боговете и 
затова след смъртта си продължавали да водят щастливо и блажено 
съществуване.
 Втората част била Асфоделовата поляна. на нея отивали 
тези, които през живота си в надземния свят не били извършили нищо 
лошо и нищо добро.
 Третата, най-мрачна част, бил Тартарът. Дори боговете се 
страхували от оградената с медна стена велика бездна, в която царял 
вечен мрак. наричали го още „Долното небе“ – като противополож-
ност на „Горното небе“ (олимп). Там били захвърлени титаните, кои-
то били победени и изместени от престола от олимпийските богове.
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„Харон преплава стикс“ (картина от началото на XVI век) – музей „Прадо“, Испания

 През подземното царство на Хадес протичали няколко реки:
Ахеронт – река на болката;
Кокит – река на плача;
Пирифлегетонт – огнена река;
Стикс – река на омразата; всичко вледеняващата свещена река;
Лета – реката на забравата – който отпивал от водите ù, забравял завинаги 
всичко изживяно. 
 Когато хората умирали, при тях се явявал Хермес, който ги отвеждал до 
черните води на Ахеронт. Затова го наричат и Водач на душите. През Ахеронт 
и стикс ги прекарвал със своята лодка брадатият старец Харон. суровият 
лодкар вземал от всеки по една монета. Затова при погребването на мъртвите 
в устата им поставяли монета, за да могат да си платят на лодкаря. 

По „Старогръцки митове и легенди“,
преразказани от Петър Кърджилов

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Как децата на Кронос поделили света помежду си?
 2   На колко части бил поделен светът от децата на Кронос?
3   Каква е причината за спора между Зевс и Посейдон?
4   Кой е върховният бог, който властва от Олимп над целия свят? 
5   Кое е годишното време на Олимп?
6   Кой бог – син на Кронос – е повелител на морето?
7   Кой е отличителният знак на бога на морето?
8   С кои имена е наричан богът на морето?
9   Кой е повелителят на подземното царство?

10  Защо повелителят на подземното царство е наричан „щедър“ и „гостоприемен“?
11  На колко части е разделено подземното царство?
12  Коя част от подземното царство се обитава от любимците на боговете?
13  Какво е характерно за душите, които обитават частта на подземното царство, наричана 
 Асфоделова поляна?
14  Как се нарича най-мрачната част на подземното царство? Какви други названия има?
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

 Разказът започва от времето, когато битка-
та между титаните и олимпийските богове, водени 
от Зевс, вече е приключила. Зевс оковава баща си 
Кронос и го хвърля в мрачния Тартар. Така Кронос 
споделя съдбата на баща си Уран. Спомняте си, че 
Уран също е окован от Кронос. Тук обаче трябва да 
запомним нещо, което е характерно за митологич-
ното осмисляне на света – оковаването на бого-
вете и затварянето им в Тартар не означава, че 
те са мъртви. В мита доброто и злото са в равно-
весие. За да съществува доброто, трябва да го има 
и злото, но победено.
 Митът разказва още за това как е поделен 
светът между боговете. Поделят го честно – чрез 
жребий. Въпреки това Посейдон не е съгласен с 
подялбата. Това е причината да се смята за равен 
на брат си Зевс, властелина на високия Олимп.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

 Героите в текста са тримата братя Зевс, 
Посейдон и Хадес – синове на победения Кронос и 
на Рея. Освен тях Кронос и Рея имат и три дъщери 
– Хестия (богиня на домашното огнище), Деметра 
(богиня на земеделието и зараждащия се живот) и 
Хера (съпруга на Зевс и богиня на брака).
 Обърнете внимание на две неща: 

    Първо – Родът на първите божества се разраст-
ва. Уран и Гея са баба и дядо на олимпийските бо-
гове. Вече казахме – древните гърци си представят 
пораждането на света (Космоса – ред, хармония) по 
подобие на разрастването на човешкия род, с уточ-
нението, че става дума за рода на боговете.

   Второ – Както Кронос и Рея са брат и сестра и 
съпруг и съпруга, така и техните деца Зевс и Хера 
са едновременно брат и сестра и съпруг и съпруга. 
Това има своето обяснение. За древните гърци оно-
ва, което е разрешено на боговете, е забранено 
на хората. Нещо повече, забраните за брак в рам-
ките на рода за древните хора са едни от най-стро-
гите, а нарушаването им се наказвало сурово.
 Ако си зададете въпроса как са изглежда-
ли първичните божества Гея и Уран, ще стигнете 
до представата, че Гея е божество, но образът ѝ е 
равен на образа на земята, която хората обитават 
– тя няма човешки черти. Първичното божество 
Уран изглежда по подобен начин – за древните гър-
ци то е равно на самото небе, което покрива света.

 Новите богове – олимпийците – са твърде 
различни:

 Те са съизмерими с частите на света, над 
които властват; безсмъртни са, но имат човешки 
черти. Гърците си ги представят красиви и подоб-
ни на хората.

 Имат човешки характери. Олимпийските 
богове са весели, гневни, справедливи, завистли-
ви, влюбват се, страдат и т.н.

 Външният им вид и характерите им но-
сят чертите на тази част от света, над която 
властват. Зевс е светъл и гневлив като небето 
и планината. Посейдон препуска на колесница, 
теглена от коне от морска пяна. Подобно на мо-
рето той се гневи и радва. Характерът му прилича 
на времето – сърдит (облачно, бурно), „кротък и 
гальовен“ (денят е ведър, а морето – спокойно). 
Хадес е наричан „щедър“ и „гостоприемен“, защо-
то всички след края на живота си отиват в негово-
то царство. Той е мрачен и неприветлив като под-
земното царство, но в същото време е справедлив 
– всеки попада в тази част на Тартара, която съ-
ответства на извършеното от него. Древните гър-
ци имат силно развито чувство за справедливост 
– всеки получава след смъртта си това, което е 
заслужил приживе.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

 Светът според мита има три части. Сред-
ната част е Гея – тя е раждащата част на света и 
в същото време – богиня. Горната част на света – 
Уран е небето и съпруг на Гея. Едновременно с тях 
се поражда и долната част – мрачният Тартар. В 
„Мита за подялбата“ светът отново е разделен на 
три части – небесна, земна и подземна, но власте-
лините вече са други. 
 Не е случайно, че Зевс, господарят на не-
бесната част, има много имена и те всички под-
чертават неговия небесен характер: Гръмовержец, 
Гръмометец, Облакогонец, Облакосборец и др.
 Средната част на света се пада на Посей-
дон. Въпреки че се свързва с морето, той има бе-
лези, които го свързват и със земята: наричан е 
Посейдон Хипий (Конния), както и Земетръсец.
 Долната част на света е Тартар, а нейни-
ят повелител е Хадес. Тази част е разделена на 
още три части, в които всеки попада според онова, 
което е вършил приживе. Разделянето на света на 
три части можем да открием в митовете на всички 
народи по света. Обърнете внимание – ще видим 
подобно разделяне на света и в приказките. Трите 
части отговарят на образа на световното дърво. 
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Ин и Ян

 За да разберете как митологичното мисле-
не си представя света в хармония, разгледайте 
китайския знак „Ин и Ян“. Сигурно ви прави впе-
чатление, че знакът се състои от две части – свет-
ла и тъмна. Светлата е Ян, тъмната – Ин. Двете 
части оформят кръг – фигура, изразяваща пълна 
хармония и завършеност. Вгледайте се във фигу-
рата. Двете точки – бялата и черната – също имат 
свой смисъл. За да допълнят равновесието, всяка 
от тях е изрисувана в противоположната част: чер-
ната – в Ян, бялата – в Ин.

ЛЮБОПИТНО!

 Представете си, че светлата част е Зевс, 
управляващ света от високия сияен Олимп.
 
 Тъмната част е Кронос, затворен в Тартар. 
Светът е в баланс – съществуват и двете сили, но 
светлата управлява.

част от
Ян

част от
Ин

Двете части се свързват с противоположни 
състояния и обекти:

Ян     Ин
мъжко начало   женско начало
светло    тъмно
Слънце    Луна
топло     студено
пролет/лято    есен/зима
Юг     Север
ден     нощ

              

1.  Начертайте таблицата в тетрадките си и я попълнете.

Част на света

Небесна

Първично
божество

Тартар

Определение
на първичното божество

Земята, 
раждаща всичко

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.
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2.  Запишете израза, с който е описан Зевс.

3.  Запишете думите и изразите, с които е описан Олимп.

4.  Какво скрива царството на Зевс от света на хората?

5. Начертайте таблицата в тетрадките си и запишете в нея 
 думите и изразите, с които е описан Посейдон.

6.  Кой предмет се свързва с мощта на Посейдон? Запишете с няколко 
 изречения как го използва могъщият бог.

7.  Запишете думите и изразите, с които е описан Хадес.

8. Начертайте таблицата в тетрадките и я попълнете. В първата колона 
 запишете отделните части на подземното царство, а във втората – 
 описанието на хората, обитаващи съответната част.

Думи, които подчертават
гневния му нрав

Думи, които одчертават
кроткия му нрав

Думи, с които е описан 
външният му вид

Част на подземното 
царство

Описание на душите, 
които я обитават
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 Властвали над света и хората олимпийските богове. Величест-
вените златни дворци на олимпийците построил Хефест – богът на 
огъня и ковашкото изкуство. Бил грозен и куц, но имал здрави ръце и 
добро сърце. Потънал в пот и сажди, изкусният майстор прекарвал деня 
в своята чудна ковачница, в която имало огромна наковалня, пламтя-
що огнище и необикновено духало с двадесет мяха. негова съпруга била 
Афродита, богинята на красотата и любовта. Възхвалявали я като 
Прекраснооката и Многозлатата, защото златна диадема красяла зла-
тистите ù коси. от нея струяла светлина, излъчвала обич, всички ù се 
прекланяли.
 Хефест изковал и двата златни престола, на които седели Зевс и 
Хера, покровителката на брака и семейството. Красива и величест-
вена била Хера, но и властна, ревнива, отмъстителна. съпругът ù Зевс, 
а и останалите олимпийци най-искрено я почитали, но и се страхували 
мъничко от нея. Тя помагала на мъжа си да кове закони и да управлява, но 
пък и често сеела дрязги и раздори, с което си навличала гнева му. от Хера 
винаги се носело благоухание, премяната ù била разкошна, на главата си 
слагала диадема, а в ръка държала скиптър...
 Зевс тачел също своите сестри – богинята на плодородието 
и земеделието Деметра и Хестия, покровителката на домашното 
огнище. Зевс бил баща не само на Хефест, но и на повечето от боговете. 
негова любимка обаче била дъщеря му Атина – навярно защото Зевс сам 
я родил. Веднъж той научил от Уран и Гея, че първата му жена, богинята 
на разума Метида, ще добие син, който ще го лиши от властта. Затова 
я погълнал. но не след дълго усетил ужасно главоболие. За да се отърве 
от него, Зевс помолил Хефест да му разцепи черепа. Ковачът замахнал с 
брадва и от главата на Гръмовержеца се появила на бял свят Атина. Била 
в пълно въоръжение, сияела с неземна хубост, а от очите ù струяла бо-
жествена мъдрост. Тя надала боен вик, който разтърсил земята. По-къс-
но Атина се прославила като богиня на мъдростта, пазителка на 
градовете и покровителка на науката.
 Зевс обичал и сина си Хермес – младежът бил пратеник на бого-
вете, който с помощта на своите крилати сандали обикалял света със 
скоростта на мисълта. Той покровителствал търговията и търго-
вците, пътищата и пътниците, бил бог на красноречието, но и на 
извъртането и измамата, никой не можел да го надмине по ловкост и 
хитрост, минавал дори за необикновено сръчен крадец. Веднъж на шега си 
присвоил дори скиптъра на Зевс, задигнал тризъбеца на Посейдон... Хер-
мес неотлъчно следвал баща си, докато близнаците Артемида и Аполон 
рядко се появявали на олимп, макар че и те били слабост на Зевс.

I.3. 
оЛИМПИЙсКИТЕ БоГоВЕ

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. На колко части е поделен светът от олимпийските богове?
2. Кои са боговете, които властват над отделните части на света?
3. Кои други богове освен тримата синове на Кронос знаете?
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 Вечно младата и невероятно красива богиня на лова Арте-
мида почти не се задържала на олимп – тя предпочитала сенчестите 
планини, където скитала на воля със свитата си от горски нимфи. 
Ловджийката не се разделяла със своите лък, стрели и копие, които 
рядко пропускали целта. Артемида давала живот на всичко – благославяла 
раждането, женитбата и брака, грижела се за стадата добитък и дивите 
животни, карала да растат тревите, цветята и дърветата.
 Млад, красив, строен, изящен, лъчезарен, горд, със златни къдрици, 
озаряващ всичко около себе си бил Аполон. Затова и го наричали Феб – 
Бляскав, Блестящ. Затова и бил бог на светлината и изкуствата. Чрез 
светлината той носел здраве, благодат и щастие, ала слънчевите му лъчи 
имали и смъртоносна сила, можели да поразяват. И той като сестра си не 
се разделял с вълшебния си сребърен лък и колчана със златни стрели, зато-
ва две от многобройните му имена били сребролъкия и стрелометеца.
 Виж, богът на войната Арес не се радвал на бащината обич. Зевс 
недолюбвал своя син, защото бил коварен, вероломен, кръвожаден. само 
бойният вик и дрънкането на оръжие, гибелта и разрухата, жестоките и 
кръвопролитни битки радвали сърцето му.
 Дъщери на Зевс били също хорите, мойрите и харитите. Хорите 
се грижели за реда на Олимп. Те пазели входа към върха и вдигали прикри-
ващия портите тъмен облак, когато боговете влизали или излизали със 
своите златни колесници. Мойрите били богини на съдбата. орисни-
ците определяли участта, орисията на всеки смъртен или безсмъртен, 
дори и тази на Зевс.
Прекрасните харити пък удивлявали всички със своята неувяхваща красо-
та. По време на пир те пеели и танцували за радост на боговете, подна-
сяли им амброзия и нектар. Храната и напитката на олимпийците били 
необикновени – те давали безсмъртие и вечна младост.
 от олимп Зевс ръководел съдбините на света, решавал участта 
на хората. Пред вратите на двореца му имало два съда. В единия били да-
ровете на доброто, в другия – на злото. Каквото изваждал от тях, това 
и пращал на хората. Горко на оня човек, комуто Зевс загребвал дарове 
само от съда на злото. Горко и на оногова, който нарушавал установе-
ните от боговете закони и ред. Тогава Зевс се разлютявал и смръщвал 
гъстите си вежди. Щом замахнел с десница, блесвали мълнии, гръмотевици 
разтърсвали небето и земята. Затова и го наричали Гръмовержец. но и 
Милостивий, защото гневът на Зевс бързо се смирявал. Тогава над бо-
жествения връх отново се разстилало олимпийското спокойствие.  

По „Старогръцки митове и легенди“, преразказани от Петър Кърджилов

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Защо точно бог Хефест пос-
троява дворците на олимпийс- 
ките богове?

2  Каква е роднинската връзка 
между Хефест и Зевс?

3  Въпреки че не изглежда като 
останалите богове – красив и 
съвършен, Хефест е обичан от 
Зевс. Защо? А защо Арес – дру-
гият син на Зевс – не е харес-
ван от своя баща?

4  Защо двете богини Деметра 
и Хестия са особено почитани 
от Зевс? Важно ли е това, което 
покровителстват, за древните 
хора?

5  Защо Атина, една от дъще-
рите на Зевс, се превръща в 
покровителка на мъдростта и 
науката? Коя е нейната майка?

6  Можем ли да определим 
Хермес като най-противоречи-
вия бог? Защо? Кои са дейност-
ите, които покровителства?

7  Кой бог е по-могъщ дори от 
Зевс и защо?

8  Как Зевс управлява съдбата 
на хората?

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. На колко части е поделен светът от олимпийските богове?
2. Кои са боговете, които властват над отделните части на света?
3. Кои други богове освен тримата синове на Кронос знаете?
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАКАЗВА ТЕКСТЪТ?

  Редом с първите олимпийци – трите 
дъщери и тримата синове на Кронос – има и други 
богове. Раждат се и нови – децата на Зевс. Новите 
богове покровителстват малки части от света на чо-
века и важни за него дейности – домашното огнище, 
ковачеството, лова, войната, търговията, изкуст- 
вата. Не бива да подминаваме и онази човешка 
дейност, която стои в основата на по-нататъшно-
то развитие на човешкото общество – науката. Тя 
също има божество покровител.
  Човекът започва да се интересува от 
реда на Олимп (кой над кого властва и кой на кого 
е подчинен), защото този ред се превръща в модел 
и за отношенията в самата човешка общност – за 
отношенията между хората. Древните гърци се ин-
тересуват и от съдбата си. Обясняват си промените 
в своя живот с върховната и неотменима воля на 
Зевс. От неговата воля зависи какво ще изпрати на 
хората. Дали то ще бъде от съда, в който се нами-
рат добрите дарове, или от съда със злините.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

  В текста за подялбата на света раз-
брахме как неговите основни три дяла са поделе-
ни между Зевс, Посейдон и Хадес. „Колко много 
богове!“, би възкликнал някой и ще бъде прав. Но-
вопоявилите се богове – децата на Зевс – стават 
все по-близки на хората. Те покровителстват важни 
за древния човек дейности. Има известна прилика 
между божеството и онова, което покровителства. 
  Бог Хефест – покровителят на кова-
чеството, е куц, но със силни ръце и добро сърце. 
Но защо този бог е важен за древните гърци? Ко-
вачите в древността са на особена почит. Ковачът 
е пазителят на огъня, а именно с огъня може да се 
преобразува материята – от металната руда кова-
чът създава метала, от който пък твори сечива, не-
обходими на човека.
  Арес е покровителят на войната. 
Този бог не е обичан от своя баща, тъй като е ко-
варен и кръвожаден. За разлика от Хефест той не 
изгражда, а руши и предизвиква кръвопролития. 
  Деметра се радва на особена почит 
сред древните гърци. Наричат я „носителка на сезо-
ните“. Изобразяват я често с житни класове в ръка 
или с рога на изобилието. 
  Хестия е покровителка на домашно-
то огнище. Името ѝ означава „огнище, пещ“ и древ-
ните гърци не я изобразявали като жена. За тях 
Хестия била самото огнище. Колко била важна за 
човешката общност и рода, личи от ритуала, който 
гърците извършвали с новороденото дете. С него 
обикаляли няколко пъти огнището, като всички про-
изнасяли името на детето и богинята. След това 
детето вече се смятало за пълноправен член на 
общността.
  Хермес е бог на търговията. Древ-
ните гръцки градове държави стават могъщи, раз-
вивайки търговска дейност помежду си. Хермес е 
божеството, което било най-популярно със своите 
изображения – херми.
  Атина, покровителката на науките, 
се ражда по странен за хората, но нормален за 
боговете начин. Не е случайно, че древните гърци 
назовали един от най-важните си градове с нейно-
то име. Атина е покровителка на науката. Именно 
градът Атина ще се превърне в Древна Гърция в 
средище на науките.
  Артемида, богинята на лова, и ней-
ният брат близнак Аполон, бог на изкуствата, са 
също деца на Зевс.
  Но дори могъщият Зевс се страхува 
от богините на съдбата мойри, защото и той им е 
подвластен.
  Всички тези богове са особено ва-
жни за хората, тъй като се намесват пряко в чо-
вешкия живот и определят неговото поведение. 
Човекът ги почита и се съобразява с тях.

Херма – каменен стълб с изображение 
на бог Хермес

Херма е купчина от камъни или каменен 
стълб с изображение на Хермес.
Древните гърци поставяли хермите
отстрани на пътя, за да означат среда-
та на разстоянието между едно населено 
място и центъра на Атина. Всеки пъте-
шественик добавял нов камък към купчи-
ната.
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1.  По какво първенците на Олимп – Зевс, Хадес и Посейдон, 
 се различават от своите сестри или новите богове? 
 Отговорете писмено с няколко изречения.

2.  Запишете кои дейности са покровителствани от богините Хера, 
 Деметра и Хестия и от новите богове. Защо според вас тези 
 дейности са важни за древните гърци?

3.  Начертайте таблицата в тетрадките, като напишете срещу всеки   
 бог частите от света на човека или дейността, която покровителства.

4.  Открийте в текста думите и изразите, с които е описан Хефест,   
 и ги запишете в тетрадките.

5.  Запишете в тетрадките си думите и изразите от текста, с които е 
 описана Афродита.

6.  Коя богиня има противоречиви черти на нрава си? Запишете в две  
 групи думите, представящи я положително, и думите, описващи   
 лошите черти на характера ѝ.

7.  Коя богиня е родена по най-необичаен начин? Преразкажете 
 писмено накратко епизода на нейното раждане.

8.  В чии ръце е човешката съдба според текста? Преразкажете 
 писмено с няколко изречения как според текста се решава съдбата  
 на хората.

9.  Имате ли вече любим бог? Запишете името му и се
 аргументирайте с няколко изречения за избора си.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

            Бог           Какво покровителства

 Хера

 Хестия

 Хермес

 Хефест

 Арес

 Атина

 Артемида

 Деметра

 Аполон
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Хаос

Гея ЕросТартар

От Хаос се породили сами:

Уран МореПланини

Гея сама родила:

Уран Гея

Уран и Гея родили:

Кронос Рея

Кронос и Рея родили:

Посейдон ЗевсХадес Деметра ХестияХера

Зевс с Хера и други богини родили:

Хермес АресХефест Атина АртемидаАполон Афродита
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 Всеки от гръцките богове има свой отличителен знак, пред-
ставящ онова, което богът покровителства. Тези знаци се наричат 
още символи. В Древна Гърция с думата „символ“ са се означавали 
двете счупени части на един и същ предмет и тя буквално означава 
„съединявам“. Днес символът е знак, рисунка, с които се означават 
предмет, дейност, чувство и др.
 
 Ако получите тайно в плик нарисувано или изрязано сърце, 
със сигурност ще знаете, че някой ви обича. Знаете, че органът чо-
вешко сърце изглежда по съвсем различен начин от символа, с кой-
то се изобразява. Въпреки това днес по цял свят всички влюбени 
хора използват именно него, за да покажат чувствата си.

 Някои от древните символи използваме и до днес. Сигурно 
не сте се замисляли колко често се срещате със символ, появил се 
още в древността. Запитвали ли сте се какво означава чашата с уви-
та около нея змия, изобразена на повечето аптеки?

  Направете проучване в интернет как се е появил символът 
чаша със змия. Тъй като той е свързан с гръцкия бог Асклепий, из-
ползвайте неговото име при търсенето в интернет. Съберете ин-
формация за него от свободната енциклопедия „Уикипедия“. 
 
 За да улесним търсенето, ще поставим изображения срещу 
всеки символ.

ЛЮБОПИТНО!
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статуя на Атина в Академията в 
Атина

ГРЪЦКИТЕ БОГОВЕ 
И ТЕХНИТЕ СИМВОЛИ

Зевс

Наричан Гръмовержец. Зато-
ва негов символ са мълниите, 
които държи в ръка. Животното, 
символизиращо Зевс, е орелът. 

Посейдон

Повелителят на моретата. Зато-
ва е изобразяван с тризъбец в 
ръка. Животното, което симво-
лизира Посейдон, е делфинът.

Хадес

Властелинът на подземното 
царство. Негови символи са 
шапката невидимка, наричана 
още „шлемът на мрака“. Поняко-
га Хадес отстъпва шлема си на 
друг бог. Животното, символизи-
ращо Хадес, е триглавото куче 
Цербер.

Деметра

Богиня на плодородието. Ней-
ният символ са житни класове, 
които държи в ръка. Тя дала на 
хората житото и ги научила на 
земеделие. Понякога е изобра-
зявана и с рог на изобилието, 
също символизиращ плодоро-
дието.

Атина

Богиня на мъдростта и войната. 
Нейни символи са щитът, совата 
и змията.

статуя на Зевс, музей „Лувър“, 
Париж

на изображението се вижда шлемът на 
мрака върху главата на Персей

Деметра, скулптура

статуя на Посейдон
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ГРЪЦКИТЕ БОГОВЕ 
И ТЕХНИТЕ СИМВОЛИ

Артемида

Богиня на лова и плодородието. 
Затова е изобразявана със сребъ-
рен лък в ръка. Нейният символ 
са лъкът и колчанът със стрели. 
Обикновено на скулптурите е изо-
бразявана и с елен.

Аполон

Бог на музиката, танците, поезия-
та, медицината и пророчествата. 
Неговият символ е лирата.

Арес

Бог на войната, поради което е 
мразен от олимпийските богове. 
Негов символ е копието. Понякога 
е изобразяван с окови, поставени 
му от Ерос или Афродита, за да се 
подчертае победата на любовта 
над войната.

Хефест

Покровител на огъня и коваческо-
то изкуство. Символът му е нако-
валня.

Хермес 

Най-многоликият бог, затова 
изобразяван с много символи. Той 
е защитник на пътниците, покрови-
тел на крадците, водач на душите 
в подземното царство. Негови 
символи са златните крилати сан-
дали, вестителският жезъл (нари-
чан „кадуцей“) и крилатата шапка.

статуя на Артемида, музей „Лувър“, 
Париж

статуя на Аполон в
Академията в Атина

статуя на Арес във Венеция, 
Италия

статуя на Хефест, 
Френска кралска академия

статуя на Хeрмес, римско копие 
на гръцка статуя, музей „Киарамон-
ти“, Италия
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 Потърсете помощ от учителя по изобразително изкуство и 
нарисувайте на половин картонени листове А4 символите на олимпий-
ските божества. някои символи може да се повтарят, за да се включат 
всички в рисуването.

организирайте състезание по разпознаване на символите.

1   В свободен ред всеки от класа изтегля картон с изображение.
2   Казва какъв е символът и с кой бог е свързан.
3   Разказва за бога и връзката му с изтегления символ.
4   Класът излъчва най-добрите познавачи на символи и разказвачи.

1   Митът е свещен разказ и древните хора 
безрезервно вярват в неговата истинност. С помо-
щта на мита те си обясняват света и си отговарят 
на важните въпроси за:
 • сътворението на света;
 • сътворението на човека;
 • сътворението на животните и растенията;
 • кое е добро и кое е лошо.

2   Преди всичко на света е съществувал 
само Хаосът.
 От него произлизат земята (Гея), светлина-
та и мракът, любовта (Ерос). Гея ражда Уран (небе-
то). От брака между Уран и Гея се раждат титаните. 
Кронос отнема властта от Уран. След това, за да се 
предпази от същата участ, Кронос поглъща децата 
си. Оцелелият Зевс отнема властта от Кронос.
 

 От брака на Зевс и различни богини се раж-
дат олимпийските богове: Аполон, бог на светли-
ната и изкуствата; Арес, бог на войната; Хермес, 
бог на търговията и пратеник на боговете; Хефест, 
богът ковач; Артемида, богиня на лова, и др. Само 
Атина е родена без майка – от главата на Зевс.

3   Подялбата на света
 • Зевс – „пръв между равни“, царува 
 на Олимп и властва над земята.
 • Посейдон – господарят на моретата.
 • Хадес – повелителят на подземното 
 царство.

4   Браковете между боговете
 • Земята Гея е съпруга на небето Уран.
 • Рея е съпруга на Кронос.
 • Хера е съпруга на Зевс.

 
 ОБОБЩЕНИЕ

П Р О Е К Т
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I.4. 
БИБЛЕЙсКИ РАЗКАЗ ЗА сЪТВоРЕнИЕТо

ШЕсТТЕ ДнИ нА сЪТВоРЕнИЕТо
(библейски разказ за началото на света)

1.  В нАЧАЛоТо Бог създаде небето и Земята. Преди това ня-
маше нищо: нито земя, нито небе, нито светлина, нито звук, нито 
жива твар. Всичко беше тъмнина и тишина. 
 И тогава в тази пустош се яви Духът Божий, за да ù придаде 
форма и да ù вдъхне живот.
 И рече Бог: „Да бъде светлина!“, и първата зора на всички 
времена заля света със светлина. Погледна Господ своето творение, 
видя, че е добро, и раздели светлината от тъмнината. „нека светли-
ната да се нарича Ден – каза той, – а тъмнината – нощ.“ Така завърши 
ПЪРВИяТ от всички дни на Земята. 

2.  нА ВТоРИя ДЕн Бог каза: „нека има небе, което да бъде 
като покрив над света“. Така и стана. сътвори Бог небето и дъж-
довните облаци и ги разположи високо над водите на бездната.
 

3.  нА ТРЕТИя ДЕн Бог каза: „нека водите под небето да се 
съберат ведно и да се появи суша“. Така и стана. от водите се из-
дигнаха планини, долини и равнини и вече имаше големи простран-
ства суша, разделени от огромни дълбоки водни басейни. Бог нарече 
сушата Земя, а водите – Морета. И каза той: „нека на сушата да 
растат билки и треви, цветя и дървета, като всяко растение има 
собствено семе, за да може земята никога да не спре да ражда“. Така и 
стана. Мека трева покри като килим сушата. Растенията израснаха 
и дадоха цвят и семена. Израснаха дървета и според вида си дадоха 
плод. А семената за нов растеж се пръснаха по земята.

Ден първи

Ден втори

Ден трети

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво съществува преди сътворението на света според старогръцкия мит?
2. Коя част от света се появява първа според старогръцкия мит за Сътворе-
нието?
3. За появата на кои следващи части от света се разказва в старогръцкия мит 
за Сътворението?
4. Светът в старогръцкия мит има ли свой творец, или се поражда сам?

30



4.  нА ЧЕТВЪРТИя ДЕн Бог каза: „Да бъде светлина в небесата, 
за да се сменят различните сезони, дни и години. Да бъде светлина над 
земята“. Така и стана. Бог сътвори слънцето, Луната и звездите и 
те заляха със светлината си земята. слънцето той нарече господар 
на деня, а Луната – господар на нощта.
 

5.  нА ПЕТИя ДЕн Бог каза: „нека водите да дадат живот на 
живи създания и нека птици да летят в небесата“. Така и стана. Бог 
създаде огромни китове и малки рибки, и всякакви други живи твари 
в моретата, огромни ястреби и малки врабчета, и всякакви други 
птици във въздуха. Имаше животни във водите и в небесата и ти-
шината напусна света. Към края на петия ден на сушата вече се чува-
ха птичи песни.
 

6.  нА ШЕсТИя ДЕн Бог рече: „нека земята сътвори живи същес- 
тва, добитък, влечуги и всякакви зверове, които да живеят на суша-
та“. но нямаше създания по Божий образ и подобие. Тогава Бог каза: 
„Ще сътворя човек по мой образ и подобие. И нека той властва над 
рибите в моретата, над всички влечуги и над всяко нещо по земята“. 
Така и стана. създаде Бог човек по свой образ и подобие. от пръст 
извая лицето и тялото му и вдъхна живот в ноздрите му. нарече го 
Адам... Тогава Бог рече: „не е хубаво да бъде човекът сам. Ще му сът-
воря помощница“... от реброто Адамово Бог създаде жената. сега 
първият човек на земята имаше жена. […] огледа Бог всичко, което бе 
сътворил, и му хареса. 
нА сЕДМИя ДЕн Бог реши да си почине.

По „Библията. Преразказана от Пърл Бък“

Ден четвърти

Ден пети

Ден шести

Графики от художника Юлиус Шнор 
фон Каролсфелд, „Илюстрована биб-
лия за деца“, 1860 г.ШЕсТТЕ ДнИ нА сЪТВоРЕнИЕТо

(библейски разказ за началото на света)
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Какво съществува единствено преди  
 сътворението на света?
 2   Кое е първото нещо, сътворено от Бог 
 (Духа Божий) в Първия ден?
3   Какво създава Бог през Втория ден на  
 Сътворението? На какво е оприличено?
4   Как се появяват моретата според   
 библейския разказ за Сътворението?
5   А как се появява сушата според  
 библейския разказ за Сътворението?

6   Кое се появява първо в Третия ден според  
 библейския разказ за Сътворението –  
 тревата или дърветата?
7   Какво сътворява Бог в Четвъртия ден на  
 Сътворението? Кой е господар на деня и
 кой – на нощта?
8   Кой дава живот на живите същества на  
 Петия  ден на Сътворението?
9   Какво сътворява Бог в Шестия ден? Кое  
 отличава човека от всички живи същества,  
 сътворени до този момент?

                 

1.  С коя дума е определено началното 
 състояние, в което съществува само Бог 
 и нищо друго? Запишете я в тетрадките  
 си.

2.  Срещу думата „пустош“ запишете нейни 
 синоними.

3.  Запишете в тетрадките си изразите, 
 които показват как Бог променя пустошта.

4. Какво съществува вместо земя до 
 Втория ден на Сътворението? Запишете 
 в тетрадките си израза, с който е  
 назовано.

5.  От текста за Третия ден извадете 
 глаголите, които показват промените 
 в света, и ги запишете в тетрадките си.

6.  От какво зависи появата на дните, 
 годините и сезоните според текста на
 Четвъртия ден на Сътворението? 
 Запишете изречението, в което това 
 е казано.

7.  Какви живи същества сътворява Бог в 
 Петия ден на Сътворението? Запишете 
 ги в тетрадките си.

8.  Начертайте таблицата в тетрадките си 
 и я попълнете. Срещу всяка част от 
 сътворения от Бог свят запишете 
 съответните живи същества, назовани 
 в текста.
9.  Можем ли да предположим как изглежда  
 Бог? Извадете от текста изреченията, 
 които показват какъв е вероятният му 
 образ.

10.  Запишете глаголите „рече“ и „каза“ 
 в тетрадките си. Срещу всеки от тях 
 напишете колко пъти са употребени в  
 библейския разказ за Сътворението.

11.  Посредством какво Бог сътворява 
 света? Отговорете в тетрадките си с 
 няколко изречения, като се позовете на 
 цитати oт библейския разказ.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

                 Части на света       Живи същества

морета

земна твърд

небеса
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сътворението на Адам, фреска от Микеланджело в сикстинската капела, 1509 г.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

   ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

 Текстът преразказва началото на Библията. 
Така започва тази свещена за християните и евре-
ите книга. В самото начало не съществува нищо 
освен Бог (Духа Божий). Първото нещо, създадено 
от великия Творец, е светлината. В Библията свет-
лината е символ на Бог. Според текста само Бог е 
способен да създаде безкрайния свят за шест дни. 
Всеки от шестте дни е отделна стъпка, в която Бог 
твори частите на света. Виждаме, че библейският 
разказ е различен от представата на древните гър-
ци за света. Според древните гърци няма Творец. 
Светът се самопоражда от Хаос. В библейския раз-
каз Бог сътворява света: небесните тела, Земята, 
моретата, планините и равнините, населява ги с 
растения и животни. 

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

 В текста има един основен герой и това е 
творецът на света – Бог. Той съществува, преди да 
бъде сътворен светът, преди да съществува какво-
то и да било. Това различава библейската предста-
ва за сътворението на света от старогръцкия мит. 
Древните гърци вярват, че преди света съществува 
Хаос, но богове липсват. Появата им е едновремен-
на с появата на света.
 Ако погледнем внимателно текста за Пър-
вия ден, ще видим, че Бог придава форма и вдъхва 
живот. С други думи, самият Бог е ред.
 Какво прави библейския Бог толкова мо-
гъщ? Той твори света не с ръце, не с някакви сечи-
ва – твори, като изрича, като говори. След думите 
„Бог каза“ се създава съответната част от света. 
Божествените думи са най-могъщият инструмент, с 
който се сътворява светът. До ден-днешен словото 
е най-могъщото средство, което отличава човека от 
всички живи същества.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

 В самото начало, когато не съществува 
дори пространството – Земята, небето, звездите, 
не съществува и времето. Създавайки света, Бог 
създава и времето. Това е времето в самото му 
начало. Със завършването на Първия ден, със 
смяната на Първия ден с нощ започва да тече и 
времето.
 Но можем ли да говорим за историческо 
време? Историята е наука, която записва събития-
та, случили се с хората. До Шестия ден не можем 
да говорим за история и историческо време, тъй 
като човекът още не е сътворен. След сътворение-
то на първите хора ще започне да протича истори-
ческото време.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

 Пространството в библейския разказ е съиз-
меримо с целия свят. То е всичките небесни тела – 
Слънцето, Луната и звездите, самото небе, Земята, 
планините и моретата. Това е пространство, което 
все още се създава. Пространството в библейския 
разказ е неопределено и неконкретно – назовано е 
с обобщаващите думи „планини“, „долини“, „равни-
ни“, „пространства суша“, „водни басейни“. Съизме-
рим с пространството е само творецът Бог.
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РАЗКАЗ По ЗАДАДЕнИ оПоРИ
 
 Разгледайте илюстрациите от една много 
стара книга – „световна история“, издадена преди 
повече от петстотин години в немския град нюрн-
берг. Известна е още като „Нюрнбергска хрони-
ка1“. Книгата съдържа 1809 рисунки (гравюри). съз-
дадена е в зората на книгопечатането – когато се 

издават първите печатни книги. Въпреки това е 
една от най-сложно направените, като се има пред-
вид броят на гравюрите.

 1. хроника – средновековно историческо 
съчинение, в което в последователен ред се 
описват исторически събития.

 За да бъдете творци, разгледайте отделните гравюри. Из-
ползвайте и вече прочетеното и научено за сътворението на света. 
Запишете номера на всяка гравюра в тетрадките си и срещу нея съз-
дайте свой разказ, като се съобразявате с нарисуваното на гравюра-
та и опорите към него.

1.  Ден първи от сътворението 
обърнете внимание на двете окръжности. спомнете си кои две 
неща са сътворени в Първия ден. Ръката в левия ъгъл символизира 
божествената сила.

2.  Ден втори от сътворениео  
Припомнете си какво сътворява Бог през Втория ден. Добавените 
окръжности символизират новосътворените неща.

3.  Ден трети от сътворението  
Кое е най-важното нещо, което Бог сътворява в Третия ден? опорни 
думи: води, суша, планини, морета, билки, цветя, дървета, семена.

4.  Ден четвърти от сътворението 
опорни думи: светлина, небеса, сезони, дни, години, слънце, Луна,   
звезди.
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5.  Ден пети от сътворението 
•  Какво заема централно място в илюстрацията? 
•  Защо според вас художникът е избрал да нарисува точно него? 
•  Кое важно същество все още липсва на земята?
опорни думи: реки, води, риби, небеса, дървета, птици, животни.

6.  Ден шести от сътворението 
В разказа си за тази илюстрация вижте коя е централната фигура.
•  Защо според вас ръката на Бог вече е заменена с целия му образ? 
Кого е създал по свой образ?
•  Защо на илюстрацията са изобразени и животни? Илюстрацията 
е достатъчно „приказлива“ и сама подсказва какво е сътворил Бог 
в този ден.

7. Ден седми от сътворението 
светът е сътворен. Разгледайте илюстрацията и се опитайте да 
я разтълкувате.
•  обърнете внимание на изобразените човешки фигури. 
    По какво се различават?
•  Кой според вас е изобразен в най-горната част на кръга?
•  Какво символизират отделните кръгове в рисунката?
•  Какво е изобразено в цветните кръгове?
•  Какво символизират четирите фигури в ъглите на илюстрацията?

  Преди да бъде сътворен светът, съществува само Бог.
  Бог сътворява света за шест дена чрез словото си. 

 
 ОБОБЩЕНИЕ

1   Ден първи – Бог създава светлината, като 
 я отделя от мрака, и създава деня и нощта.
2   Ден втори – Бог сътворява небето и 
 дъждовните облаци.
3   Ден трети – Бог отделя сушата от водата, 

 като нарича сушата Земя, а водата – морета. 
 Създава растенията, които покриват сушата.

4   Ден четвърти – Бог сътворява Слънцето, 
 Луната и звездите. Слънцето става господар 
 на деня, а Луната – на нощта.
5   Ден пети – Бог създава птиците в небесата 
 и рибите в моретата.
6   Ден шести – Бог създава животните. 
 Сътворява човека по свой образ и подобие.
7   Ден седми – Бог си почива от делата си 
 и определя този ден за почивка.

35
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ФОЛКЛОРЕН 
МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 Думата „фолклор“ е използвана за пръв път през 1846 г. от ан-
глийския учен Уилям Томс. „Фолклор“ е сложна дума и е съставена от 
двете английски думи folk (народ) и lore (знание). Думата „фолклор“ 
означава буквално „народно знание“. Но какво е народното знание, 
или фолклорът? Според Уилям Томс фолклорът е: „традиционните 
вярвания, легенди и обичаи, запазени у обикновения народ“.

 Науката, която изследва фолклора, се нарича фолклористика, 
а учените – фолклористи.

 Днес учените фолклористи предлагат по-широко определение 
за фолклор:

 Фолклорът е народната художествена култура – всичките 
разновидности на народното изкуство. 
 Фолклорът включва в себе си:

 ● словесните фолклорни произведения – песни, приказки, 
 предания, легенди и др.;
 ● фолклорната музика и фолклорния танц;
 ● ритуалите и обредите;
 ● вярванията, знанията и обичаите;
 ● фолклорната медицина – например лечение с билки;
 ● традиционните носии и др.

 Фолклорът отразява основните ценности и представи на ко-
лектива (фолклорната общност), а не на отделната личност.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво наричаме мит?
2. По какъв начин се разпространяват митовете?
3. За какво разказват митовете?
4. Каква е ролята на мита за древната общност?

Уилям Томс в своята библиотека

Илюстрация от сборника с английски 
приказки, издаден от Уилям Томс през 
1845 г.

ФОЛКЛОР
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 ХАРАКТЕРНИ чЕРТИ НА ФОЛКЛОРА

 1. Фолклорът е устно творчество.
 Фолклорната творба се предава от поколение на поколение, 
без да бъде записвана.
 Децата научават фолклорните творби, докато ги слушат 
от по-възрастните си близки. По-късно сами стават техни изпълни-
тели и предават наученото на своите деца.
 
 2. Фолклорът е художественото творчество на народа.
 През Средните векове, а и в следващата епоха до Освобож-
дението, голяма част от обикновените хора не са можели да четат 
и пишат. Потребността им от художествена култура се запълвала 
от фолклорното творчество.

 3. Фолклорът е колективно творчество.
 Фолклорът е колективен, защото се съхранява от членовете 
на фолклорната общност (колектива).
 
 4. Фолклорът е анонимен.
 Обикновено се казва, че фолклорната творба няма автор, че 
автор е народът. Това не е съвсем вярно. Авторите на фолклорните 
творби са били най-талантливите певци и разказвачи от общност-
та. Имената им не се помнят, тъй като фолклорът се разпространя-
ва устно. Следващите изпълнители съхранявали и предавали творба-
та, а авторът оставал анонимен (неизвестен). 
 
 5. Фолклорът е променлив.
 Когато една творба се предава от един изпълнител на друг, тя 
се променя. Всеки следващ изпълнител добавя нещо от себе си или про- 
пуска нещо. Дори когато една творба се изпълнява от един и същи из- 
пълнител, всяко негово следващо изпълнение е различно.
 Например няма разказвач, който да успее да разкаже една при-
казка два пъти по един и същи начин. А когато приказките, които 
той знае, са десетки, това е съвсем невъзможно.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво наричаме мит?
2. По какъв начин се разпространяват митовете?
3. За какво разказват митовете?
4. Каква е ролята на мита за древната общност?

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Кой употребява за пръв път 
думата „фолклор“?

2  От кои две думи е съставе-
на думата „фолклор“ и какво 
означава буквално?

3  Как се нарича науката, коя-
то изучава фолклора? Как се 
наричат учените?

4  Кои видове словесни произ-
ведения са фолклорни?

5  Какво означава твърде-
нието, че „фолклорът е устно 
творчество“?

6  Какво означава твърдение-
то, че „фолклорът е колективно 
творчество“?

7  Знаят ли се авторите на 
фолклорните творби?

8  Какво означава твърдение-
то, че „фолклорът е промен-
лив“?

Изпълнители на фолклорно творчество на Събора на народното творчество „Пи-
рин пее“. На снимката се вижда, че групата включва възрастни изпълнители и деца. 
Това е пример за предаване на фолклорното творчество от поколение на поколение. 

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 Целта на проекта е да направите собствено проучване на тема:
 КАК СА ЖИВЕЛИ НАШИТЕ ПРЕДЦИ

 Целта е с помощта на изследователско интервю да потърсите информация за времето 
и начина на живот, които определяме като фолклорни.
 Изследователското интервю се използва от учените фолклористи за събиране на ин-
формация за фолклорната култура. За да проведете интервюто, трябва да имате предвари-
телно подготвен въпросник (сбор от въпроси по една тема).
 Използвайте готовия въпросник за вашето интервю.

СТъПКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

1  Избирате своите събеседници – например 
ваши баба и дядо.
2   В началото на всяко интервю записвате 
основните данни за вашите събеседници:
     • име;
     • възраст;
     • година на раждане;
     • място на раждане.
3   Избирате подходяща среда за провеждане 
на интервюто – например на гости на баба и 
дядо.
4   Провеждате интервюто, като задавате 
въпросите.

5    В тетрадката първо записвате зададения 
въпрос, а след това на нов ред записвате отго-
вора на своята баба (своя дядо). Преди да запи-
шете отговора, в началото на реда запишете 
инициалите на вашия събеседник. Например: 
Ако вашият събеседник се казва Елена Ивано-
ва, името ù пред нейните отговори се записва 
с инициалите Е. И.
Забележка: Добре е, ако вземате интервю от 
ваши баба и дядо, да участват и двамата – 
единият като интервюиран, а другият като 
наблюдател, който може да подсеща вашия 
събеседник.

П Р О Е К Т

ДА БЪДЕМ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
ФОЛКЛОРИСТИ

1   Помниш ли разкази на своите баби и дядовци за 
техния живот?
2   В кое населено място са живели?
3   Колко деца са били в семейството?
4  Колко души общо са живели в един дом?
Например: Баба и дядо на единия родител; 
родителите на твоите баба (дядо); бабата (дядото)
с нейните (неговите) братя и сестри.
5   Как са се препитавали?
Например: Обработвали са земя и са отглеждали 
животни.

6   Как е минавал един работен ден?
Например: В колко часа са ставали? Какви основни 
дейности са извършвали? Какво са вършили жените 
и какво – мъжете?
7   Какви празници са празнували? Кои от тях 
определят като най-важни?
8   Помнят ли фолклорни творби (песни, приказки, 
разкази за местности, гатанки и др.) от своите 
баби и дядовци?
9   Какво мислят за това отминало време?
10  Можем ли да „вземем“ нещо добро от това време, 
което ще бъде полезно и за нас, съвременните хора?

ВъПРОСНИК
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ФОЛКЛОРНИЯТ МОДЕЛ ЗА СВЕТА

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво означава думата фолклор?
2. Какво принадлежи към фолклора?
3. Посочете основните черти на фолклора.

 ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 Съществуването на различия между фолклорните общности е в 
основата на противопоставянето свое – чуждо. чрез него фолклорната 
общност се оразличава от останалите фолклорни общности. Можем да 
кажем, че това противопоставяне е една от основните характеристи-
ки на фолклорния модел за света, характерен за фолклорната общност.

 1. Разликите между една фолклорна общност и другите 
фолклорни общности може да бъдат в:
 • традициите на фолклорната общност – традициите на 
     другите фолклорни общности;
 • фолклорните творби на фолклорната общност – фолклорните  
    творби на другите фолклорни общности;
 • територията на фолклорната общност – териториите на  
    другите фолклорни общности;
 • празничният календар на фолклорната общност – празничните 
    календари на другите фолклорни общности.

   
се

ме
йн

а общност

   
ро

дова общност

   с
ели

щна общност   е
тническа общност

 ФОЛКЛОРНА ОБЩНОСТ 

 Основна черта на човека е, че живее в общности – семейна, родо-
ва, етническа1, езикова, национална и др.
 В миналото семейните и родовите общности са изграждали фолклор-
ната общност. Можем да кажем, че тя съвпада с етническата общност.
 Основна ценност на фолклорната общност е силната връзка меж-
ду членовете ù. Фолклорната общност съществува посредством фол-
клорната култура. чрез тази култура фолклорната общност подчертава 
разликата между себе си и останалите фолклорни общности.

1. етнос – народ.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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2. Фолклорната общност се отличава не само от останалите фол-
клорни общности, но и от света на природата. Този свят според 
фолклорните хора е населяван от свръхестествени същества, опасни за 
човека – змейове, самодиви, хали и др. 
 В този случай свое – чуждо се изразява с противопоставянето 
човешки свят – природен свят.
 Съществуват прилики между древните общности и фолклорна-
та общност, но важна отличителна черта между тях е, че митът е 
заменен от фолклорните произведения.
 В древните общности митът е основното и единствено сред-
ство за обясняване на света. С течение на времето митът постепенно 
се превръща във вълшебна приказка, във фолклорна песен или във фол-
клорна легенда. Фолклорната общност вече няма мит, а има народно 
художествено творчество (народна култура). Митическите ритуали 
са заменени от фолклорни обреди.

Мит

Вълшебна 
приказка

Фолклорна 
песен

Фолклорна 
легенда

Традиционно българско семейство

 ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ включва в себе си хора, свърза-
ни със семейни и родови връзки. Животът на хората във фолклор-
ната общност се определя от:

 • традиционните неписани правила;
 • обредите и ритуалите;
 • нравствените закони, които се съдържат във фолклорните  
     произведения.

 ПРИМЕР ЗА ФОЛКЛОРНА ОБЩНОСТ

 Пример за фолклорна общност е българското село от пре-
ди Освобождението до средата на ХХ век приблизително. Нека я 
опишем.

 Фолклорната общност включва всички семейства и родове, 
които живеят в рамките на едно село. Тази общност има свое прос-
транство и то е територията на селото заедно с обработваемите 
ниви около селото, пасищата и горите.
 Фолклорната общност има и свое време и то се 
определя от годишния трудов цикъл (кръг) – трудовата 
година. За българската фолклорна общност годишният цикъл 
се дели на две части – пролетно-летен и есенно-зимен цикъл.

 • Пролетно-летен цикъл – започва с празника 
Гергьовден (6 май) и приключва с празника Димитровден 
(26 октомври).

 • Есенно-зимен цикъл – започва от Димитровден 
и приключва на Гергьовден.

Гергьовден

Димитровден

пролетно-летен 
цикъл

есенно-зимен 
цикъл
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кои човешки общности изграждат фолклорната общност?
2   Кои са словесните творби на фолклорната общност?
3   Как наричаме културата на фолклорната общност?
4   Какво включва пространството на най-малката фолклорна общност?
5   Какво включва цялостната фолклорна общност на българите?

 РАЗЛИКИ МЕЖДУ МИТ И ФОЛКЛОР

Мит

1     За общността митът е свещен разказ.

2     Древната общност не може да съществува 
        без свои митове.

3     членовете на древната общност 
         не се съмняват, че митовете разказват 
         абсолютната истина.

4     Митът е част от празничните ритуали 
        на общността и не се изпълнява във 
        всекидневието.

5     Митовете в древната общност 
         се съхраняват от жреците и шаманите.

Фолклор

1     За фолклорната общност фолклорният  
         текст не е свещен разказ.

2     Фолклорната общност освен фолклор има 
         и официална култура.

3     членовете на фолклорната общност 
         не вярват в абсолютната истина на 
         фолклорните текстове.

4     Фолклорът е част не само от празничните 
         ритуали, но и от всекидневието на 
         фолклорната общност.

5     Фолклорът във фолклорната общност 
         се съхранява от всички членове.

 Трябва да направим едно уточнение. Селото е било най-малката 
фолклорна общност. Всички села и градове, населени с българи, изграждали  
фолклорната общност на българския народ – етноса. Етносът е го-
ляма група от хора, които имат съзнанието за общ произход, имат 
общи традиции и обичаи. Представете си, че българската фолклорна 
общност е като мозайка, а всички късчета на мозайката са отделните 
селищни общности (села и градове). Границите на тази мозайка се опре-
делят не от държавните граници, а от това къде живеят българи.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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II.1. 
ФОЛКЛОРНА ЛЕГЕНДА

 Легендата е вид словесна фолклорна творба. Легендите се доближа-
ват до митовете, но и съществено се различават от тях. 

 Знаете, че митът е свещен разказ, а истинността му е неоспорима – хората 
напълно вярват на разказаното в митовете. Освен това митът е единстве-
ното средство, с което хората си обясняват възникването на света.

 Фолклорните творби не са единственото средство за обясняване на света. 
Освен това те са и художествени произведения. Хората не вярват напълно 
на фолклорните разкази и могат да се усъмнят в тяхната истина.

Легендата има няколко съществени характеристики. Ако един текст прите-
жава тези черти, то той е легенда.

ЗА КАКВО СЛУЖИ ЛЕГЕНДАТА 
 Легендата е фолклорен разказ, с който хората, 
живеещи във фолклорни общности, си обясняват:
  как е сътворен светът;
  как е сътворен човекът;
  как са сътворени останалите живи същества;
  кое е добро и кое е лошо;
  кой определя кое е добро и кое е лошо.

ГЕРОИТЕ В ЛЕГЕНДАТА
  Основните герои в легендата са свръхес-
тествени същества – Бог, Дяволът, ангели и др.

  Допълнителни герои – човекът, живот-
ните (тези, които са близки до света на човека) и 
важни за човека растения.
 Забележка: Легендите разказват за човека, 
но не за конкретно назован човек, а за човека като 
обобщен образ. Такъв е случаят в разглежданата ле-
генда – става дума за първия човек. По подобен на-
чин се разказва и за растенията и животните – те 
също са обобщени.

ВРЕМЕТО В ЛЕГЕНДАТА
 Времето в легендата прилича на време-
то в библейския разказ за Сътворението – то 

е началното време. Все още не можем да говорим 
за история. Времето е пределно общо. Ако в даден 
фолклорен разказ има някакъв исторически белег за 
времето, например: „Това се случило, когато уп-
равлявал цар Иван Шишман...“, това означава, че 
този разказ не е легенда. В този разказ историче-
ското време не е посочено с година и дата, но ние 
знаем, че се разказва за случка от ХIV век, тъй като 
тогава управлява този наш цар.

ПРОСТРАНСТВОТО В ЛЕГЕНДАТА

 Пространството в легендата прилича 
на времето в нея – то също е неопределено. Ко-
гато четем литературно произведение, ние се пре-
насяме мислено в света на творбата. Представяме 
си реалността, в която се развива действието. 
Ако действието се случва в къща, разказът посочва 
чия е, как изглежда и т.н. Ако се развива сред при-
родата – ние научаваме не само къде точно е мяс-
тото, но и писателите често го описват с големи 
подробности.
 Пространството в легендата е светът 
въобще. Както не научаваме от старогръцкия мит 
и от библейския разказ къде точно се поражда све-
тът, така не научаваме това и от легендата. 
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво съществува, преди да е сътворен светът, според 
    старогръцкия мит за Сътворението?
2. Как се поражда светът според старогръцкия мит за Сътворението?
3. Кой и как създава света според библейския разказ?
4. По какво се различава сътворението на света в старогръцкия мит 
    за Сътворението от Сътворението в библейския разказ?

ГОСПОД БОГ СъЗДАВА ЗЕМЯТА (Българска легенда)

 Нявга, много, много отдавна, според както разказват стари-
те хора, Дяволът имал равна сила с Бога. Веднъж двамата се разгова-
ряли и ненадейно се отворило дума за това как може да се направи 
земята.
 – За много неща те бива – признал Дяволът, – ала да сътвориш 
земна твърд, не можеш.
 – Не вярваш в Божията сила? – попитал с укор в гласа Господ.
 – Не вярвам! – потвърдил Дяволът.
 – Стани и върви там – рекъл му тогава Бог, – гдето се бият 
моретата! Грабни, та донеси от морската пяна!
 Дяволът станал, отишъл и донесъл от пяната. Взел я Бог в 
могъщите си шепи, натопил я във вода и от получената смес овалял 
в своите животворящи длани една пита. Хвърлил я той в безкрая, а 
питата станала на земя. Отначало земята била голяма като тепсия1, 
сетне – колкото харман2, в средата на който Господ Бог посадил орех. 
Вързал о него той една златна люлка и почнал да се люлее. По едно 
време заспал.
 – Сега е моментът да го погубя – рекъл си Дяволът. Промъкнал 
се той дебнешком, откачил люлката заедно с Бога в нея и тръгнал 
към края на земята. Там Сатаната бил намислил да хвърли Господ във 
водата и да го удави.
 Ала земята се била дотолкова разраснала, че нямала край. Оп-
итвал се Дяволът да го намери, ха тук – ха там, но краят не се виж-
дал. По едно време Бог се събудил и още сънен рекъл:
 – Какво правиш, Сатана?!
 – Исках да те удавя – признал си Дяволът, – та търсех края на 
земята.
 – Ще има много да го дириш – отговорил Господ, – но няма да 
го намериш.
 След ореха Бог създал здравеца и босилека, а после – и останали-
те треви. Сетне – храстите, дърветата и животните. Най-подир 
Господ направил човека. Изваял го от пръст, от кал, от глина, тъй 
както му посочвал един ангел. Когато работата била привършена, 
Бог изправил човека на крака и го оставил да съхне. Ала скришом от 
него Дяволът се промъкнал и надупчил с шило човека на четиридесет 
и едно места. Върнал се Господ, за да вдъхне душа на човека, но за него-

Страшният съд – руска икона от пър-
вата половина на XVI век. На иконата 
се вижда християнската представа за 
света. В най-високата част на света са 
Бог Отец и ангелите. Непосредствено 
под него е Божият Син – Исус Христос. 
Встрани са светците. Най-долу е светът 
на хората. човекът в своя жизнен път е 
изкушаван от дяволи.

РЕчНИК
1. тепсия – кръгла тава.
2. харман – място, където се вършее 
житото.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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во учудване, душата не се задържала в тялото. Досетил се той каква ще 
да е причината, набрал различни треви и затиснал с тях четиридесет 
от дупките. Една само останала отворена. Тогава Бог вдъхнал душа у 
човека, който се раздвижил и попитал:
 – Боже, защо не запуши и тази дупка?
 – Тази дупка – отвърнал Господ – е за смъртта. През нея ще 
излизат душите на хората, когато дойде времето да се разделят с 
живота.
 Така човек бил сътворен смъртен. А тревите, с които били 
запълнени дупките, станали лековити.
 Завидял Дяволът на Бога за чудните му творения. За да не падне 
по-долу, Сатаната решил и той да вдъхне живот на някаква твар. 
Отишъл край морето, забъркал пръст и вода и направил вълка. Но 
колкото и да се мъчил, не успял да го дари с душа.
 По това време Бог му отишъл на гости. Дяволът много искал 
да се похвали, че и той е сторил нещо. Ето защо се обърнал към вълка:
 – Стани, хвани Бога за крака!
 Но вълкът така и не помръднал. Тогава Бог го погледнал, па рекъл:
 – Стани, хвани врага за крака!
 Вълкът скокнал, хвърлил се върху Дявола и откъснал парче месо 
от крака му. Оттогава Дяволът куца с единия крак. А вълкът се смята 
за дяволско творение.
 И други неща е опитвал да сътвори Сатаната, но никога 
не е съумявал да им вдъхне истински живот, не е успявал да ги дари 
с благодатта на Божия дух. Затова и съществува изразът: „Дяволска 
работа!“.

Преразказал Петър Кърджилов

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   разделете текста на епизоди. 
 Озаглавете всеки епизод.
2   Какво съществува преди сътворението
 на земята?
3   Как Бог решава да сътвори земята?

4   От какво Бог сътворява земята?

5   Колко голяма е земята, когато я сътворява  
 Бог?
6   С какво е сравнена земята веднага след  
 своето сътворяване?
7   Какво е първото посадено дърво на  
 земята според легендата?

8   Каква е причината земята да порасне и да  
 добие огромните си размери?

9   Можем ли да твърдим, че Бог и Дяволът  
 едновременно творят земята? Ако  
 докажете, че и двамата са творци, 
 посочете по какво се различават, 
 докато творят.

10   Кои са следващите растения след първото  
 дърво, които Бог създал на земята?
11   Как Бог сътворява човека? По какво 
 това сътворение на човека прилича 
 на сътворението на човека в библейския  
 разказ?
12   Каква е причината Бог да не успее да 
 вдъхне душа на човека от първия път?
13   Как Бог се справил със злосторството на  
 Дявола, за да вдъхне душа на човека?
14   Кое живо същество е творение на Дявола?  
 Доколко сътворяването му прилича на 
 сътворението на човека?
15   Кой единствен е в състояние да вдъхва  
 душа според легендата?
16   За кои неща се казва „дяволска работа“?

Свети Архангел Михаил побеждава Дя-
вола – художник Рафаело Санцио, 1518 г.
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

 легендата „Господ Бог създава земята“ съдържа две ясно различими части: 
  разказ за сътворението на света;
  разказ за сътворението на човека.

Сътворението на света в легендата много прилича на Сътворението в библейския разказ, но и 
съществено се различава. 

Основните прилики са: 
  Бог съществува преди света;
  светът не се самопоражда, а е сътворен от Бог;
  след земята Бог сътворява растенията, живите същества и човека;
  Бог сътворява човека от пръст и сам му вдъхва душа.

Основните разлики са:
  Бог не е сам – до него е Дяволът;
  Бог сътворява света, подтикнат от Дявола;
  Бог твори с ръцете си, а не със слово;
  в разрастването на Земята участва и Дяволът, макар и с намерението да навреди на Бог;
  Бог сътворява човека, но участва и Дяволът, като поврежда човешкото тяло;
  разказът за сътворението на вълка отсъства от библейския разказ.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

 Героите в текста са познатият от библейския разказ Бог, но в легендата той има свой огледален 
отрицателен образ – Дявола.
 Характерното за легендите е съществуването на две сили – добра и лоша. Те едновременно 
участват в сътворението на света – добрата (Бог) твори, другата (Дяволът) се опитва да навреди.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

 Действието в легендата се случва по времето, преди светът да е сътворен. Вече казахме, че то 
е характерно за митовете и библейския разказ. Това време не е исторично и по тази причина науката 
история не се занимава с него. Това е времето, когато все още светът се поражда и развива.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

 Пространството в легендата е мястото, където протича действието. То е подобно на 
пространството в митовете и библейския разказ. Преди да бъде сътворен светът, съществуват 
единствено моретата. Земя липсва. Изразът „гдето се бият моретата“ прилича много на началния Хаос 
в старогръцкия мит. Това е необятна разбушувана вода, от пяната на която Бог сътворява земята. 
Първата земя е с размерите на тепсия, после – на харман, а накрая пораства до пълните си размери.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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Запишете изречението от легендата, което доказва, че времето в нея е исторически   
неопределено.

Запишете израза, който показва, че преди сътворението на света Бог и Дяволът са   
еднакво силни.

Запишете израза, който подсказва, че преди земята съществува само вода.
	 	 	 	
	 	 	 	

Вършеене	на	жито	на	харман. Харманът е кръгло място, върху което се разстилат  
житните класове. Колът в средата на мястото, за който са завързани конете, се нарича 
стожер. Обикаляйки около стожера, конете тъпчат житните класове. Така оронват зър-
ното от тях. След това плявата се отвява и зърното се събира.

Запишете думите, които показват, че ръцете на твореца Бог не са обикновени.
    
    
Докажете, че новосъздаденият свят в легендата се състои от три части. Препишете 
думите в тетрадките си и срещу всяка част запишете предмет (или вещество) от леген-
дата, който ѝ съответства.

 • небесна –    • земна –    • подземна (водна) – 

нарисувайте в тетрадките си дърво с корени – приемаме, че то е първият орех на 
земята. 
Срещу всяка част на дървото запишете на коя част на света съответства.

 • корона –   • ствол –     • корени –

Запишете думите, които показват от какво е сътворен първият човек според легендата.

Запишете израза, който показва, че Бог не твори сам човека.
Можем ли да твърдим, че Дяволът също участва в сътворяването на човека? 
Отговорете с няколко изречения.

Как легендата обяснява факта, че една част от растенията са лековити билки? 
Отговорете с няколко изречения.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Изпълнявай	
задачите	

в	тетрадката	си.
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10.  Запишете изреченията, които показват, че Бог е господар дори над 
 творението на Дявола – вълка.

11.  начертайте в тетрадките си таблицата и я попълнете, като във всяка колона 
 запишете съответното вярно твърдение.
 

 • Светът е сътворен от Бог.    
 • В Сътворението Бог не е сам.
 • Земята е сътворена чрез слово, не от пяна.  
 • Бог сътворява човека от пръст.
 • Бог сътворява растенията и животните преди човека.
 • Бог определя човекът да властва над всички живи същества.
 • Бог вдъхва душа на човека.
 •  Ангел напътства Бог как да сътвори човека.

            Прилики между библейския разказ 
за началото на света 

и легендата „Господ Бог създава земята“

1.
2.
3.
4.

Разлики между библейския разказ 
за началото на света 

и легендата „Господ Бог създава земята“

1.
2.
3.
4.

Легендата е фолклорна словесна творба, която 
има няколко характерни черти: 

1   Времето в легендата е неопределено и 
 прилича много на митичното – действията
 протичат, когато светът още не е сътворен.

2   Пространството в легендата е неопреде-
 лено. Действието се случва някъде в света.

3   Героите в легендата са свръхестествени  
 същества – Бог, Дявол, ангели. Ако човекът 
 е герой в легендата, то той не е определен 
 човек, а човекът изобщо.

4   Ролята на легендата – легендата служи, 
 за да се обясни светът – как е сътворен, 
 как са сътворени човекът, растенията и 
 животните. някои легенди обясняват и кое 
 е добро и зло.

По своите характеристики легендата прилича на 
мита, но и се различава от него по това, че не е 
свещен разказ и хората не вярват безрезервно 
в нейната истина.

ОБОБЩЕНИЕ
 

Изпълнявай	
задачите	

в	тетрадката	си.
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II.2. 
ФОЛКЛОРНА ПРИКАЗКА

ХАРАКТЕРНИ чЕРТИ НА ПРИКАЗКИТЕ

1. Приказките са устно словесно творчество.
В продължение на хилядолетия те се разпространяват само устно, като 
се предават от поколение на поколение.

2. Приказките са художествено творчество на народа.
Техен автор е народът и затова се наричат „народни приказки“. Преда-
ват се в общността и всеки разказвач променя нещо в приказката.

3. Приказките се променят и всяка има различни варианти.
Устното разпространение създава условия една приказка да има различ-
ни 
варианти.

4. Приказките имат универсален характер.
Това означава, че една приказка може да се среща във фолклора на различ-
ни народи.
Разказаното не е свързано нито с конкретни исторически събития, 
нито с конкретни географски обекти. Така времето и мястото на при-
казното действие са неопределени – то се е случило някога и някъде.

5. Приказките пренасят общочовешки и вечни ценности.
Посланията, които се съдържат в приказките, са общочовешки и вечни. 
За това какво е добро и зло, красиво и грозно, мъдро и глупаво, справедливо 
и несправедливо, хората от различни народи и от различни епохи имат 
еднакво разбиране. Посланията на приказките се отправят към цялата 
общност, а не към отделни групи в нея. Макар че днес приказките се 
разказват или четат на децата, някога те са били споделяни с всички в 
общността.

 Всяка приказка започва с някоя от постоянните „формули“ за на-
чало („Имало едно време...“ или „Живели някога...“). Постоянни са и „фор-
мулите“ за край („И аз бях там...“, „Три дена яли, пили и се веселили“, „За-
живели щастливо...“). Това прави приказките лесно различими от други 
фолклорни произведения, които също се разказват – легенди и предания.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои произведения принадлежат към словесното фолклорно творчество?
2. Как се разпространяват фолклорните произведения?
3. Какво е отношението на общността към разказаното във фолклорните произведения?

50 51



 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Какви произведения са 
приказките?

2  Кой е автор на народните 
приказки?

3  Как са се разпространява-
ли приказките?

4  Думата универсален про-
излиза от латинската дума 
универсум, която означава 
Вселена, свят. Докажете, 
че приказките са универсал-
ни.

5  Посочете някои от общо-
човешките послания в приказ-
ките.

6  Защо приказките имат 
варианти?

7  Какви изрази за начало 
и край на приказките сте 
срещали?

ПРИКАЗКИТЕ И ИНТЕРЕСъТ КъМ ТЯХ

 Научният интерес към приказките се заражда през XVII – XIX в. 
Във Франция първият, който събира и издава народни приказки, е 
Шарл Перо. Неговият сборник „Истории и приказки от старото 
време с морални наставления“ е издаден през 1697 г. Едни от първи-
те изследователи, които записват народни приказки и ги издават в 
сборници, са братята Вилхелм и Якоб Грим. Те издават първия том 
на сборника „Детски и семейни приказки“ през 1812 г., а втория том 
– през 1814 г. Братята споделят и наблюденията си върху народните 
приказки, като забелязват връзката им с митовете и отражението 
на древни вярвания и разбирания в тях:
 
 „Общи за всички приказки са остатъците от вяра, която идва от 
праисторически времена и картинно изразява свръхестествени неща. Тук ми-
тичното прилича на малки късчета от разбил се скъпоценен камък, които са 
разпръснати по обраслата с треви и цветя земя и може да бъдат открити 
само от остър поглед“.

 Братя Грим смятат, че с помощта на приказките можем да 
възстановим загубените древни митове на европейските народи.

Якоб Грим (1786 – 1859) 
и Вилхелм Грим (1785 – 1863)

„Хензел и Гретел“, илюстрация 
към английско издание на Братя Грим 
от 1909 г., художник Артур Ракам

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои произведения принадлежат към словесното фолклорно творчество?
2. Как се разпространяват фолклорните произведения?
3. Какво е отношението на общността към разказаното във фолклорните произведения?

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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Българските народни приказки 
са преразказани майсторски от 
Ангел Каралийчев, Ран Босилек, 
Елин Пелин, Николай Райнов и др.

ВИДОВЕТЕ ПРИКАЗКИ

 Приказките се делят основно на приказки за животни, въл-
шебни приказки и битови приказки. 

 ПРИКАЗКИТЕ ЗА ЖИВОТНИ са най-стари по произход и ве-
роятно имат връзка с тотемните животни, прародители на племе-
то. Приказките за животни могат да бъдат:

 за диви животни – вълк, лисица, мечка, заек, риба и др.;
 за домашни животни – петел, котарак, кон, магаре и др.; 
 за човек и диви животни; 
 за човек и домашни животни. 

Обикновено животните в приказките се свързват с точно опреде-
лено човешко качество – вълкът е глупав, лисицата е хитра, заекът е 
страхлив, таралежът е умен. 

 БИТОВИТЕ ПРИКАЗКИ разкриват битовите и обществе-
ните отношения: 
 в семейството (между родители и деца, съпрузи, братя и сес-

три, снаха и свекърва и т.н.); 
 в общността (между бедняци и богаташи, селяни и попа, селя-

ни и кмета и т.н.).

 ВъЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ са най-близо до мита. Приема се, 
че те произлизат от митовете, но и съществено се различават от 
тях. Руският учен Владимир Проп, който изучава задълбочено въл-
шебните приказки, стига до извода, че те се изграждат по определена 
„формула“. Той посочва 31 елемента, изграждащи вълшебните приказ-
ки, които можем да сведем до следните девет:

 Представяне на героите и обстановката. 
 Нарушаване на реда – появява се герой вредител, който донася 

 някаква беда. 
 Героят тръгва на път и преминава през различни изпитания. 
 Героят получава вълшебно средство – помощник при 

 преодоляването на изпитанията. 
 Героят преодолява препятствия – влиза в битка.
 Героят ликвидира бедата – възстановява се редът. 
 Завръщане у дома – героят не е разпознат от близките си. 
 Лъжегероят е победен и разобличен. 
 Хармонията е възстановена – щастлив край.

Ангел Каралийчев

Елин Пелин

Ран Босилек
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кои са първите, които записват народни приказки и ги 
 издават в сборници?
2   Кои български писатели събират и преразказват народни 
 приказки?
3   Колко вида са народните приказки?
4   Кои приказки са най-стари? Откъде водят началото си?
5   Какво е характерно за героите в приказките за животни?
6   Откъде води началото си вълшебната приказка?
7   Какво мислят Братя Грим за приказките и митовете?
8   По какво вълшебните приказки се различават от митовете?

 най-старата приказка 
е открита в египетски папирус 
отпреди 4000 години. Това е 
приказката „Човекът и лъвът“. 
на български език е прераз-
казана от Ангел Каралийчев 
като „най-старата приказка 
на света“ (египетска народна 
приказка) в сборника „Приказ-
ки от цял свят“. 

ЛюБОПИТНО!

ДА СРАВНИМ МИТА И ВъЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА 

Мит

1  Общността, в която би-
тува митът, възприема раз-
казваното в него като абсо-
лютна истина.

2  Митът е част от праз-
ничните ритуали на общ-
ността.

3  Митическите герои са
богове.

4  Времето и пространство-
то в мита са доисторически 
– събитията се случват пре-
ди Сътворението.

Вълшебна приказкa

1  Общността, в която се 
разпространява приказката, 
възприема разказаното като 
измислица.

2  Приказката е част от все-
кидневието на общността.

3  Във вълшебната приказка 
героите са хора. 

4  Във вълшебната приказка 
времето и пространството 
са неопределени – нещо се е 
случило някъде и някога.

Основните проблеми на човешкото общество, които намират от-
ражение и в митовете, и в приказките, може да се сведат до няколко 
основни типа. Тези проблеми са представени в опозиции (противо-
поставяния), например свое – чуждо, като под свое се разбира све-
тът на хората, а под „чуждо“ – светът на нечовешкото (змей, хала, 
ламя, фея и т.н., които може да вредят или да помагат на героя.) Сре-
щат се и опозициите добро – зло, горе – долу, бяло – черно, красиво 
– грозно и т.н.

Бронзова фигура на героите на една от 
най-популярните приказки на Братя 
Грим – „Бременските градски музикан-
ти“, в гр. Бремен, Германия. Туристите 
вярват, че ако докоснеш с ръка носа на 
магарето, това ще ти донесе късмет.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА

52 53



ДА СИ ПРИПОМНИМ

1.  Какви характерни черти има приказката?
2.  на какви видове се делят приказките?
3.  Какво е характерно за времето и пространството в приказката?

ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБъЛКА
(преразказал Ангел Каралийчев)

РЕчНИК
1. време оно – едно време, някога, в 
стари времена. 
2. колчан – специална чанта, в която 
се носят стрелите на лъка.

 Живял във време оно1 един старец, който имал трима синове. В 
двора си на младини той посадил едно ябълково дърво. Но то не било като 
другите дървета, а всяка година на Петровден през нощта раждало само 
по една златна ябълка. Щом ябълката започнела да блещука върху най-горно-
то клонче на дървото, с гръм и трясък пристигала една ламя, откъсвала 
златния плод и го отнасяла някъде в нощта. С тъга старецът гледал ябъл-
ковото дърво и думал на синовете си:
 – Ех, рожби, рожби, през целия си живот не можах да откъсна нито 
един плод от ябълката. Проклета ламя! Дано поне вие имате късмет да я 
преварите някога и откъснете златния плод.
 – Тате – обадил се най-големият брат, – кога ще заблещука златната 
ябълка върху най-горното клонче на дървото?
 – Тая нощ, сине, щом пропеят първи петли.
 – Дай ми твоя лък, дай ми колчана2 със стрелите. Аз ще убия ламя-
та!
 – Вземи го – поклатил глава бащата, – но не вярвам да направиш 
нещо, защото ще заспиш, преди да се роди ябълката.
 Грабнал най-големият брат стария лък, приготвил една стрела и 
легнал под дървото. Вперил очи в най-горното клонче. Наоколо било тъм-
но като в рог. Малко преди да пропеят първи петли, върху най-горното 
клонче затрепкала една звездичка като просено зрънце.
 – Туй нещо трябва да е златната ябълка. Ще почакам още, докато 
се уголеми.
 Златната ябълка бързо захванала да расте, но щом в тъмнината се 
обадили първи петли, задухал сънен ветрец, пазачът под дървото започнал 
да се прозява, изтървал лъка си на земята, клюмнал с глава и заспал дълбоко. 
Тогава с гръм и трясък пристигнала ламята и откъснала златния плод.
 На втората година се случило същото – и вторият брат заспал и 
не успял да опази златната ябълка...
 На третата година най-малкият брат излязъл да варди ябълката. 
Не легнал до дънера, нито тръгнал да се разхожда из двора, ами се покачил 
на дървото и се потулил в гъстия шумак. В полунощ на най-горното клонче 
се появило ябълковото зърно и почнало бързо да расте. Наедряло колкото 
яйце и огряло целия двор. Пропели първи петли. С гръм и трясък се появила 
ламята. Погледнала отдалеч – никой не се вижда.

Представяне на героите 
и обстановката.

Появява се вредителят, 
който нарушава реда.
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 – Тая година няма вардач3! – рекла си ламята и не изпратила сънния 
ветрец.
 Най-малкият брат стоял сгушен в шумака с опънат лък. Когато ла-
мята наближила дървото и разтворила устата си да налапа златния плод, 
момъкът пуснал стрелата и пронизал езика ù. Ламята изревала страшно, 
обърнала се назад и побягнала разлютена, без да откъсне златния плод. Тога-
ва най-малкият брат се покачил на върха, протегнал ръка, откъснал ябълка-
та и я отнесъл на баща си. Бащата скътал ябълката и му рекъл:
 – От тебе ще стане човек, сине!
 На другия ден най-малкият брат се дигнал рано.
 – Тате – рекъл той, – аз ударих ламята, но не можах да свърша с нея. 
Ще отида да я довърша с дряновия си кривак, защото догодина пак ще дой-
де и ще отмъкне златната ябълка.
 – Иди, сине, но как ще я намериш?
 – Ще я намеря лесно. Нейният път е белязан с капки кръв. Нали ù 
пронизах езика.
 – И ние ще дойдем с тебе – обадили се двамата по-големи братя.
 – Елате, щом искате. По-лесно ще ни бъде, щом като сме трима.
 Тръгнали тримата братя по кървавите дири на ламята. Вървели, 
що вървели, стигнали до един дълбок кладенец. Капките свършвали до тоя 
кладенец.
 – Братя – обърнал се най-малкият брат, – ламята е тука. Кой ще 
влезе да я довърши?
 – Аз – обадил се най-големият брат. – Но как ще вляза?
 – Как ли? Ще те вържем през кръста ей с това въже, което взех на 
тръгване от къщи. Ще те пуснем в кладенеца и там на дъното ти потър-
си раненото чудовище. Ако усетиш нещо лошо, поклати въжето, за да те 
измъкнем.
 Спуснал се големият брат, но щом стигнал до средата на кладене-
ца, започнал да трепери от страх и заклатил въжето. Бързо го измъкнали 
навън.
 Същото се повторило и с другия брат.
 Тогава най-малкият брат грабнал дряновия си кривак и викнал:
 – Я пуснете мене в кладенеца!
 Вързали го през кръста и го спуснали. Като стъпил на дъното, той 
забелязал една вита стълба, която слизала още по-надолу. Развързал въжето 
от кръста си и тръгнал по стълбата. Вървял, що вървял, изведнъж пред 
очите му светнало. Видял една чудно зелена градина с висока желязна ограда. 
Сред градината – мраморен дворец. В росната трева си играела една девой-
ка – неизказано хубава. Тя чевръсто подхвърляла нагоре една златна ябълка, 
която момъкът познал, че е от бащиното му дърво.
 – Коя си ти? – попитал момъкът.
 – Аз съм робиня на ламята – стреснала се хубавата девойка и изтър-
вала ябълката. – А ти по-скоро се върни и бягай оттука, защото, завари ли 
те ламята, мигом ще те глътне.
 – Къде е тя? – попитал момъкът.
 – Слезе на долната земя да яде хора. Много е разлютена. Нощес ня-
кой е пронизал езика ù със стрела.
 Юнакът бил толкова поразен от хубостта на девойката, че забра-
вил накъде е тръгнал.
 – Искаш ли да те изведа горе на белия свят? – попитал той.
 – Искам, но не смея, защото, ако ни усети ламята, загубени сме.
 – Не бой се – успокоил я момъкът, налегнал градинската врата с 

Героят влиза в битка 
с вредителя.

Героят тръгва на път, 
за да премине през 
различни изпитания.

РЕчНИК
3. вардач – пазач.
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гръб, изкъртил я и повел девойката нагоре по стълбата. Стигнали двамата 
до дъното на кладенеца. Момъкът казал:
 – Сега ще те вържа през кръста с туй въже. Горе стоят и чакат 
моите по-големи братя. Те ще те измъкнат, след това ще спуснат въжето 
и ще изтеглят и мене. Ще те отведа при баща си, ще се оженим и ще зажи-
веем честит живот. Съгласна ли си?
 – Съгласна съм – отвърнала девойката, снела пръстена си и му го 
дала.
 – Този пръстен е чудотворен. Щом го погледнеш и пожелаеш нещо 
хубаво – мигом ще ти се изпълни желанието. Вземи го! А ти стой и чакай. 
Ако братята ти не рачат да те измъкнат, ще пропаднеш в земята още 
по-дълбоко. Там ще видиш една ливада с два овена – единият чер, другият 
бял. Гледай да яхнеш белия, за да те изкара на горния свят. Ако яхнеш черния 
– ще отидеш на долния свят, където е страшната ламя.
 Момъкът прибрал пръстена, вързал девойката през кръста и раз-
клатил въжето. Братята изтеглили девойката на бял свят и ахнали, като 
видели колко е хубава.
 – Туй момиче се пада на мене, защото съм първороден син на майка 
си и на баща си! – рекъл големият.
 – Не – извикал средният брат, – тя ще бъде моя!
Скарали се двамата братя за хубавата девойка и забравили оня, дето бил в 
кладенеца. Хванали се за гушите. Тогава се намесила девойката.
 – Спрете! – викнала тя. – чуйте какво ще ви кажа: аз ще се омъжа 
само за оня, дето може да ми направи самотворни венчални дрехи, които 
да се събират в лешникова черупка.
 Братята се пуснали.
 – А сега измъкнете горе и най-малкия си брат!
 – Дума да не става – махнал с ръка големият. – Ако го измъкнем, и 
той ще поиска да се ожени за тебе. По-добре да си стои в кладенеца.
 Щом най-големият брат изрекъл тези думи, оня, дето останал в 
кладенеца, почнал да потъва надолу в земята, докато най-сетне стигнал до 
ливадата, където пасели белият и черният овен, но попаднал на гърба на 
черния. Той го отнесъл на долната земя. Като спрял, момъкът скочил от 
гърба му и се озърнал: никъде не се виждала жива душа. Разходил се насам-на-
татък и влязъл в един град. Почукал на първата врата. Отвътре се чул 
старчески глас:
 – Кой е? – попитал гласът.
 – Аз съм гостенин от белия свят.
 – Влез вътре да си починеш – поканила го старицата.
 Настанил се гостенинът върху една възглавница до стената, а до-
макинята се запретнала да меси хляб. Насипала брашно в нощвите и на-
место с вода почнала да го мокри със сълзи.
 – Какво правиш, бабо? – попитал той. – Защо плачеш и мокриш 
брашното със сълзи наместо с вода? Нямате ли чешма?
 – Имаме, как да нямаме, една голяма чешма имаме сред града, но по 
нашата земя броди най-лютата ламя. Тя се храни с живи хора и никому не 
дава да си напълни стомната с вода от чешмата, ако не ù поднесе някоя от 
рожбите си... Днес изпроводих и последното си чедо – момичето. Сърцето 
ми се къса от мъка. Затуй плача и замесвам брашното със сълзи.
 – Къде е чешмата? – попитал момъкът и станал.
 – Тя е насред града. Ще я намериш лесно. Над чешмата е разперило 
клони едно вековно дърво с орлово гнездо.
 Гостенинът си нарамил кривака, излязъл от къщата на разплакана-

Появява се дарителят на 
вълшебен дар (вълшебен по-
мощник), който ще помог-
не на героя.

Вълшебен помощник – чудо-
творният пръстен. 

Лъжегероите – двамата 
братя – се опитват да 
вземат това, което се пада 
на истинския герой. 

Героят отново тръгва на 
път и преминава през нови 
изпитания.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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та майка и тръгнал по запустелите улици. Намерил чешмата. Там дъщерич-
ката на побелялата жена седяла на един камък и цяла треперела от страх.
 – Не бой се, девойко – рекъл момъкът и помилвал момичето по гла-
вата.
 По едно време се чул страшен гръм и трясък. Светкавици раздрали 
небето. Ламята се появила над градските къщи. Щом я видял, момъкът я 
познал.
 – Тази е – рекъл той, – дето ядеше ябълките на бащиното ми дърво. 
За нея съм тръгнал с дряновия си кривак.
 И щом ламята наближила и си разтворила устата, започнал да 
удря, където му видят очите. Пата-кюта – утрепал ламята, но се изморил 
здравата, докато я простре на земята.
 Спасеното девойче хукнало към къщи, а юначният момък се изтег-
нал под дървото и задрямал. Но щом си затворил очите, чул писък над гла-
вата си. Скочил, погледнал нагоре и що да види: към орловото гнездо пълзи 
една триглава змия, а орлетата в гнездото пискат, та се късат. Без да чака 
много, момъкът се покатерил на дървото, замахнал с дългия си кривак, уда-
рил змията и я свалил на земята. Тъкмо в туй време долетяла орлицата.
 – Ти ми спаси рожбите от триглавата змия. Кажи с какво добро 
мога да ти се отплатя?
 – Изнеси ме на горния свят. Нищо друго не искам.
 – Да те изнеса, но ти трябва да ми приготвиш девет пещи хляб, 
девет крави ялови и девет стомни вода. Всичко ще наместиш в един же-
лезен ковчег. Когато река „га“ – ще ми даваш месо, а когато река „пию“ – ще 
ми даваш вода...
 Когато всичко било готово, момъкът наредил месото, хлябовете 
и стомните в ковчега, простил се с побелялата жена и щерката ù, влязъл и 
той вътре и рекъл на орлицата:
 – Хайде!
 Орлицата хванала с ноктите си халката на ковчега и го понесла на-
горе. Когато след един час време рекла „га“ – момъкът си подал ръката през 
дупката и поднесъл към клюницата4 на орлицата парче месо. Когато рекла 
„пию“ – той ù подал вода в една паничка. Цели девет дни и нощи се вдигали 
нагоре. Уморената птица все по-често искала месо и вода. Най-сетне на 
десетия ден месото се свършило.
 – Га! – рекла орлицата.
 Момъкът изкарал ножа си и отрязал едно парче месо от ходилото 
на крака си. Подал го на орлицата. Подир малко пак поискала месо. Момъ-
кът ù подал още едно парче, което отрязал от ходилото на другия си крак. 
Най-сетне на десетия ден орлицата изнесла момъка на горния свят.
 Момъкът се измъкнал от ковчега, опитал се да пристъпи, но не 
можел да направи нито една крачка.
 – Защо не можеш да ходиш? Какво ти е? – попитала го орлицата.
Тогава момъкът ù разказал, че краката го болят, защото е отрязал две пар-
чета месо от ходилата си. Орлицата се усмихнала, върнала му парчетата 
и рекла:
 – Щом ми подаде първото парче месо, аз разбрах, че не е кравешко, и 
го скрих под езика си, защото не ям човешко месо.
 Момъкът поставил всяко парче на мястото му и проходил.
 – Много съм ти благодарен – обърнал се той към орлицата и се пок-
лонил. 
 Орлицата размахала криле и почнала да се спуща надолу, а момъкът 
тръгнал към бащиния си дом. Под ябълката заварил братята си умърлуше-

Вредителят е открит – 
героят ликвидира бедата.
 

Появява се нов вредител.

И новият вредител е по-
беден.

Нов помощник на героя, 
които му помага да се вър-
не на горната земя.

Нови изпитания за героя. 

РЕчНИК
4. клюница – клюн.
5. венчална – венчална премяна – 
сватбена премяна.
6. калесват – канят.
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кои са героите в приказката?
2   Къде живее ламята?
3   В народните приказки често ставаме свидетели на борбата между доброто и  
 злото. В какви образи се появяват силите на злото в приказката „Тримата
 братя и златната ябълка“? 
4   В приказката срещаме и противопоставянията бяло – черно, горе – долу. Как се  
 свързват с противопоставянето добро – зло? 
5   Колко пътувания предприема героят в приказката? 
6   Кой помага на героя?
7   През какви изпитания минава героят? Посочете ги.
8   Как героят преодолява всяко от тях? 
9   Числото 3 е често срещано в народните приказки. Дайте примери от „Тримата   
 братя и златната ябълка“ за използването му.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПРИКАЗКАТА

 Приказката разказва за пътуването на ге-
роя, най-малкия брат, който преживява много из-
питания, преодолява редица препятствия, за да 
стигне до щастливия край.

  ГЕРОИТЕ ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА

 руският учен Владимир Проп стига до из-
вода, че във вълшебните приказки има седем типа 
действащи лица:
1. Основният приказен герой е добър, силен и 
смел. Той трябва да премахне злото и да възста-
нови доброто в света. В „Тримата братя и златната 
ябълка“ това е третият (най-малкият) брат.

2. Вредителят е героят, който нарушава установе-
ния ред и предизвиква основния герой да действа. 
Вредители в „Тримата братя и златната ябълка“ са 
ламята и змията.

3. Отправителят поставя някаква задача на ос-
новния герой. В „Тримата братя и златната ябъл-
ка“ това е бащата, който изпраща синовете си след 
ламята.

4. Дарителят дава на основния герой предмет или 
съвет, който ще му помогне в изпълнението на за-
дачата. Дарител в „Тримата братя и златната ябъл-
ка“ е девойката, която дава на третия брат пръстен.

5. Помощникът е вълшебното средство за изпъл-
нение на задачата. В „Тримата братя и златната 
ябълка“ помощникът е чудотворният пръстен.

6. Търсеният герой е изчезналият герой, който 
трябва да бъде открит. В случая това са златните 
ябълки, откраднати от ламята.

7. Лъжегероят е този, който не успява да изпълни 
това, което върши героят. Обикновено се опитва да 
излъже, като се представя за основния герой, но 
винаги бива разкрит. Двамата по-големи братя са 
лъжегероите в „Тримата братя и златната ябълка“.

ни: напъвали си умовете как да направят самотворни дрехи. Като видяла 
най-малкия брат, девойката плеснала с ръце и викнала:
 – Искам самотворни дрехи!
 Юнакът, който погубил ламята, се досетил, погледнал пръстена, 
дето му го дала девойката, и пожелал самотворни дрехи. Изведнъж в крака-
та му се търкулнало едно лешниково зърно. Девойката се навела, грабнала 
зърното, строшила го и изкарала от него цяла венчална5 премяна. По-голе-
мите братя преклонили глава пред най-малкия.
 – То се видя, че ще бъде твое момичето, ами хайде да направим една 
хубава сватба! – рекли те и тръгнали да калесват6 роднини и приятели.
 На сватбата старият баща подарил на снаха си златната ябълка, 
която неговият най-малък син отървал от ламята.

Разпознаване на героя.

Лъжегероите са изобличени.

Сватба. 
Щастлив приказен край.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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  ВРЕМЕТО В ПРИКАЗКАТА

 Времето в приказката не е определено. не 
става ясно кога точно се случват събитията.
 разбираме само, че действието се разви-
ва в период от три години, когато всеки от братята 
отива да пази златната ябълка.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

 Пространството в приказката също е неоп-
ределено – не се посочва къде точно се случват 
събитията. но героят пътува – слиза в кладенеца, 
попада в долната земя, връща се у дома.
 Пространството в „Тримата братя и златна-
та ябълка“ може да се онагледи чрез пътуването 
на героя така:

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Посочете отличителните характеристики на народните приказки.
 За да отговорите, начертайте в тетрадките си таблицата и я попълнете.

2   Кои са основните типове герои във вълшебните приказки?
3   Кои са лъжегероите в „Тримата братя и златната ябълка“?
4   Кой изпълнява ролята на отправител? А на вредител?
5   Кой е дарител и какво вълшебно средство дава на героя?
6   Защо орлицата помага на героя?
7   Какви са времето и пространството в приказките?
8   Има ли препятствия за героите да пътуват между отделните части на света? Докажете.

Автор на приказките

разпространение на приказките

Варианти на приказките

Герои в приказките 

Време в приказките

Място на действието в приказките

Домът

 Обратното 
  завръщане 
  на героя 
  у дома

Долната земя

Слизането 
в дома 

на ламята
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СЮЖЕТ НА „ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБъЛКА“

Сюжет на вълшебната приказка
Сюжет – действията и събитията, които изграждат основата на 
едно произведение.

Събитията в приказката имат причина и следствия. В началото на 
вълшебната приказка, след представянето на обстановката и героите, 
задължително се случва някаква беда (умира майката или идва ламята 
и открадва ябълката). Това е причина героят да напусне дома си и да 
тръгне на път (преследва ламята, търси си късмета, прогонен е). По 
пътя той се натъква на редица препятствия, които трябва да прео-
долее, като често това става само благодарение на помощник и дари-
тел. Пътят му обикновено минава през гората или му се налага да слезе 
в долния свят, където също извършва подвизи. След като преодолее 
препятствията, героят получава наградата си, тъй като е премахнал 
бедата – забогатява, оженва се или се доказва като най-умния.

Изпълнявай	
задачите	

в	тетрадката	си.

              

1.  В тетрадките си подредете правилно елементите от сюжета на вълшебната приказка –
 път, награда, беда, препятствия, подвизи.

2.  начертайте в тетрадките си таблицата и запишете под всеки елемент събитието от
 приказката „Тримата братя и златната ябълка“, което „запълва“ схемата.

3.  Къде се развива действието? Опишете всички места.

беда път помощник
или дарител

препятствия
гора,
долен
свят

наградаподвизи

Беда   Път         Препятствия  Помощник, дарител         Подвизи         Награда

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 Спомняте си, че една от митологичните 
представи за света е Световното дърво, наричано 
и Дърво на живота.
 Видяхте, че тази представа съществува и 
в приказката „Тримата братя и златната ябълка“. 
В корените е долният свят, там, където обитават 
злите сили – ламята и змията. По средата е чо-
вешкият свят, където ламята идва, за да нанася 

вреди – краде ябълката. А горе, в клоните, са ор-
лите. Това е небесният свят, който в митовете се 
населява от боговете. Птиците се възприемат като 
посредници между световете – те изнасят юнака 
от долния в горния свят, помагат в неговото из-
растване. на върха на дървото е и златната ябъл-
ка като образ на благополучието, плодородието, 
свещения дар.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Какво е сюжет на приказката?
2   Какви елементи може да има в сюжета на вълшебната приказка?
3   Кои елементи откривате в „Тримата братя и златната ябълка“?
4   Посочете основните събития от сюжета на вълшебната приказка    
 „Тримата братя и златната ябълка“.
5   Защо можем да кажем, че връзката между отделните елементи е   
 причинно-следствена?
 Посочете причината за идването на ламята и следствието от това;   
 причината за слизането на братята и следствието от това; причината   
 за слизането на най-малкия брат на долната земя и следствието от   
 него и т.н.

 ДА СРАВНИМ
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 Знаете ли, че ябълката присъства   
 като образ в много митове и приказки?
 

 например изразът „ябълка на раздора“ 
произхожда от един старогръцки мит. на сватбата 
на богинята Тетида не била поканена единстве-
но богинята на раздора ерида. Тя откъснала една 
златна ябълка от градината на Хесперидите и на-
писала на плода „За най-хубавата“. После тайно я 
подхвърлила на трапезата на пируващите богове. 
За правото да получат ябълката, се скарали три 
богини – Хера, Атина и Афродита. За да приключи 
спорът, бил повикан един пастир, който пасял ста-
дата си наблизо. Той дал ябълката на Афродита, 
защото му обещала за жена най-красивата сред 
смъртните жени. Пастирът бил Парис, син на царя 
на Троя, а жената – Хубавата елена, която той 
отвлякъл и това станало причина за Троянската 
война.

 Според мнозина плодът, който откъсна-
ла ева от Дървото на познанието, е ябълка. Така 
ябълката се превръща и в символ на познанието. 
 

ЛюБОПИТНО!

Елена и Парис, илюстрация по антична рисунка

Адам и Ева, фрагмент от картината 
на Лукас Кранах Стари

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ТрАнСфОрМИрАЩ  ПрерАЗКАЗ

Какво означава „трансформиращ преразказ“? 
Думата „трансформация“ означава промяна,	изменение,	преобразяване,	преобразува-

не. Да трансформираш, означава да превърнеш едно нещо в друго; да го промениш.
Какво може да бъде трансформирано (променено) в художествения текст?
Може да бъдат променяни отделните елементи на художествения текст.

1. РАЗКАЗВАЧЪТ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ
Обикновено не се замисляме за това, че някой в текста „говори“, разказва ни го. Това 

е гласът на неутралния (всевиждащ) разказвач. Той присъства във всяка от ситуациите, 
разказвани в художествения текст. например в началото на приказката „Тримата братя и злат-
ната ябълка“ се „чува“ гласът на всевиждащия разказвач: „Живял	във	време	оно	един	старец,	
който	имал	трима	синове.	В	двора	си	на	младини	той	посадил	едно	ябълково	дърво“. 

Всевиждащият разказвач не е нито един от героите, той не участва в случките, но вижда 
всичко, което ще се случи на всеки един от героите.

2. ГЕРОЯТ В ТЕКСТА
Героят в текста е този, на когото се случва нещо; той говори, мисли, извършва опреде-

лени действия, влиза в сблъсък с другите герои. 
например героите в приказката „Тримата братя и златната ябълка“ са: бащата,	най-го-

лемият	брат,	средният	брат,	най-малкият	брат,	ламята,	девойката	–	робиня,	двата	ове-
на,	бабата,	втората	девойка,	змията,	орлицата.

Всички те се появяват по различно време в развитието на действието. Когато най-малки-
ят брат е в долната земя, бащата и неговите братя не присъстват с него и не знаят какво прави 
той. Когато братята се карат кой да се ожени за девойката, най-малкият брат не присъства на 
спора. единственият, който присъства във всяка от ситуациите, е всевиждащият разказвач, 
който разказва случващото се.

3. КАК СЕ ГОВОРИ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ?
В приказката „Тримата братя и златната ябълка“ говори всевиждащият разказвач. Мо-

жем лесно да го видим в следния откъс: 
Бащата	скътал	ябълката	и	му	рекъл:
–	От	тебе	ще	стане	човек,	сине!
На	другия	ден	най-малкият	брат	се	дигнал	рано.
–	Тате	–	рекъл	той,	–	аз	ударих	ламята,	но	не	можах	да	свърша	с	нея.	Ще	отида	да	

я	довърша	с	дряновия	си	кривак,	защото	догодина	пак	ще	дойде	и	ще	отмъкне	златната	
ябълка.

Подчертаните изречения са думи на разказвача. Виждаме, че когато говори за бащата, 
използва думите „рекъл той“. В изреченията: „Бащата	скътал	ябълката	и	му	рекъл“ и „На	
другия	ден	най-малкият	брат	се	дигнал	рано“, можем да заменим думите бащата и най-мал-
кият	брат с местоимението той:	„Той	скътал	ябълката	и	му	рекъл“ и „На	другия	ден	той	се	
дигнал	рано“. Това е причината този начин на разказване да се нарича „ТОЙ-РАЗКАЗВАНЕ“. 

Да разгледаме друг пример за разказване: „Не	знаех	какво	да	кажа.	Достатъчно	ми	
беше,	че	Люк	е	дошъл	да	ни	изпрати.	Страхувах	се,	че	може	да	ме	е	намразил	заради	всич-
кото	внимание,	 което	бях	привлякъл	към	себе	си	през	последните	дни.	Но	той	дори	ми	
беше	донесъл	вълшебен	подарък…	Изчервих	се	почти	колкото	Анабет“.	
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нека да поставим личното местоимение „аз“, което липсва в изреченията, но се под-
разбира, за да покажем как говори Пърси. „(Аз) не знаех какво да кажа. Достатъчно ми беше, 
че люк е дошъл да ни изпрати. Страхувах се (аз), че може да ме е намразил заради всичкото 
внимание, което (аз) бях привлякъл към себе си през последните дни. но той дори ми беше 
донесъл вълшебен подарък… Изчервих се (аз)  почти колкото Анабет“. Така се вижда, че Пър-
си на практика казва: аз	не	знаех,	се	страхувах	аз,	аз	бях	привлякъл,	изчервих	се	аз.

Този начин на разказване, при който самият герой от художествения текст разказва как-
во се случва с него, се нарича „АЗ-РАЗКАЗВАНЕ“.

4. ПРОМЯНА НА ГЛЕДНАТА ТОЧКА:
  Ако преразказваният текст е „аз-разказ“ – разказва някой от героите.

„АЗ-РАЗКАЗ“ СЕ ПРОМЕНЯ (ТРАНСФОРМИРА) В „ТОЙ-РАЗКАЗ“.
 Ако преразказваният текст е „той-разказ“ – разказва всевиждащ (неутрален) разказвач.

„ТОЙ-РАЗКАЗ“ СЕ ТРАНСФОРМИРА В „АЗ-РАЗКАЗ“.

5. ГЛАГОЛНОТО ВРЕМЕ В ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ С ПРОМЯНА НА 
ГЛЕДНАТА ТОЧКА:
 преразказ ОТ ИМЕТО НА НЕУТРАЛЕН РАЗКАЗВАЧ – използва се основно 

СЕГАШНО ВРЕМЕ;
 преразказ ОТ ИМЕТО НА ГЕРОЙ – използва се основно МИНАЛО ВРЕМЕ.

ЗАДАЧА: Преразкажете част от приказката „Тримата братя и златната ябълка“ от 
името на най-малкия брат (завръщането у дома):

 План на преразказа – записваме само епизодите, в които участва най-малкият брат. 
 Определяме гледната точка – рАЗКАЗВА МОМЪКЪТ (АЗ-рАЗКАЗ).

Първоначалният вариант на приказката от „той-разказ“ се променя в „аз-разказ“.
 Определяме глаголното време.

Прочетете изречението, с което трябва да започне вашият преразказ: 
Спасеното	девойче	хукнало	към	къщи,	а	юначният	момък	се	изтегнал	под	дървото	и	

задрямал.	Но	щом	си	затворил	очите,	чул	писък	над	главата	си.
Глаголните форми хукнало,	се	изтегнал,	задрямал,	чул предават минали събития, на 

които разказващият не е пряк свидетел. Тъй като във вашия преразказ разказва момъкът, 
трябва да използвате свидетелски глаголни форми за минало време. Така хукнало се пре- 
образува в хукна; се изтегнал	се преобразува в	се	изтегнах и т.н.

началното изречение трябва да се трансформира в: Девойчето,	което	спасих,	хукна	
към	къщи,	а	аз	се	изтегнах	под	дървото	и	задрямах.	Но	щом	си	затворих	очите,	чух	писък	
над	главата	си.

 Преобразуваме пряката реч на героите в непряка.
например изречението: –	Ти	ми	 спаси	 рожбите	от	триглавата	 змия.	 Кажи	 с	 какво	

добро	мога	да	ти	се	отплатя? (думи на орлицата), се преобразува в: Орлицата	ме	попита	
с	какво	добро	може	да	ми	се	отплати,	задето	съм	спасил	рожбите	ѝ	от	триглавата	змия.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво е характерно за сюжета на вълшебните приказки?
2. Какво знаете за героите във вълшебните приказки?
3. Какви опозиционни двойки има в митовете и приказките?

ЗЛАТНОТО МОМИчЕ
(преразказал Ангел Каралийчев)

 На един мъж се поминала жената и той се оженил повторно. Щом 
влязла мащехата вкъщи, видяла, че освен нейното доведено момиче и от 
първата жена било останало едно заварениче1.
 Стрелнала го с очи и викнала на мъжа си:
 – Туй момиче не го ща вкъщи!
 – Къде да го дяна? Не виждаш ли, че е още малко и глупаво? – отго-
ворил бащата.
 – Където щеш го заведи – в гората, в морето – само да не се мярка 
пред очите ми.
 Днес раздор, утре раздор2, най-сетне бащата склонил да махне пър-
вото си дете от къщи.
 – Омеси една питка! – поръчал той на жена си.
 Мащехата омесила питка от просо3, пуснала я в торбата и пода-
ла торбата на мъжа си. Той преметнал торбата през рамо, повел моми-
чето и го завел в една страшна гора. Там имало малък хълм. Извел бащата 
детето си на хълма, извадил питката от торбата, търкулнал я надолу и 
рекъл:
 – Тичай, чедо, да уловиш питката.
 Момичето се затекло4 подир питката и я хванало в треволяка. В 
туй време бащата се мушнал в гората и се загубил.
 – Тате, аз хванах питката! – обърнало се назад момичето. – Тате, 
къде си?
 Изкачило се пак на хълма, погледнало насам-нататък – жива душа 
няма. Очите му се насълзили Тръгнало под старите дървета да търси 
пътека. Тук пътека, там пътека – никаква пътека нямало. Цял ден се лу-
тало момичето. А когато слънцето потънало надолу зад гъстата шума 
на гората и взело да притъмнява, то се уплашило и почнало да плаче с глас.
 Вдън гората в дървена колиба живеела една бабичка знахарка5. 
Като чула човешки глас, тя излязла и викнала в тъмнината:
 – Кой плаче там? Момиче или момче? Ако си момиче, ела при баба, 
ако си момче – махай се!
 – Момиче съм, бабо – отвърнала сиротинката.
 – Тогава по-скоро ела!
 Като наближило, момичето попитало:
 – Защо не искаш момче, бабичко?
 – Защото ми трябва шетачка, а момчетата не умеят да шетат 
вкъщи.
 Момичето влязло в колибата. Бабичката го нагостила, постлала 

РЕчНИК
1. заварениче – завареното в дома 
дете от предишен брак на единия 
родител.
2. раздор – караница, скандал.
3. просо – зърнена култура; житно 
растение.
4. затекло – затичало се.
5. знахар – народен лечител.
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му и то легнало да спи. Подир малко легнала и бабичката. На заранта 
момичето станало преди бабичката, разтребило, помело, донесло вода. 
Като се събудила старата и видяла какво е сторило гостенчето ù, усмих-
нала се, но нищо не казала. Облякла се и тръгнала за гъби. На излизане тя 
заръчала на пъргавото момиче:
 – В избата имам гадинки: змии, гущери, костенурки. Ти им попари 
трички и ги нахрани. Не бива да се боиш от тях, защото не хапят.
 Момиченцето попарило трици, оставило ги да изстинат, занесло 
ги в избата, нахранило хубаво гадинките и като нямало друго що да пра-
ви, нанизало герданчета и вързало по едно на всяка гадинка. На пладне се 
задала бабичката. Гадинките се втурнали да я посрещат и почнали да се 
хвалят:
 – Бабо, кака ни върза герданчета! Бабо, кака ни сладко нахрани!
 – И на кака ви баба ще върже герданче! – отговорила бабичката и 
пак се усмихнала.
 Близо до колибата течала чудна река. Тя всеки час променяла боя-
та си. Подир пладне бабичката завела момичето на речния бряг, легнала на 
тревата и рекла:
 – Баби, аз ще подремна на тревата, а ти ми попей, защото не ме 
лови сън без песен.
 Момичето седнало до главата на бабичката и кротко запяло. Пе-
сента му била тиха като бръмчене на пчела. Преди да заспи, бабата про-
говорила сънена:
 – Гледай водата. Най-напред ще потече синя вода, сетне червена, 
сетне черна. Подир черната ще се зададе жълта. Събуди ме, когато дойде 
жълтата вода!
 И задрямала. Момичето учудено гледало реката. Реката час по час 
променяла водата си: ту синя, ту червена, ту черна. По едно време се за-
дала жълтата вода и то събудило бабичката. Бабичката бърже скокнала, 
сграбила момичето и го потопила в реката.
 – Дръж, баби – рекла тя, – хвани каквото можеш!
 Момичето стиснало нещо и когато старицата го извадила, 
видяло, че държи едно сандъче.
 – Какво има в него? – попитало момичето.
 – Когато идеш у дома си, ще го отключиш с туй ключе и ще видиш 
какво има – рекла бабичката, подала му едно ключе, извела го от гората, 
показала му пътеката към тяхната къща и го изпроводила да си иде със 
здраве.
 Отишло си момичето и като влязло вкъщи, цялата къща 
светнала, защото жълтата вода била златна и то станало златно. 
Мащехата прехапала устни от завист.
 – Какво носиш в сандъчето? – попитал бащата.
 Момичето отключило сандъчето, отворило го и всички ахнали: 
сандъчето било догоре пълно с жълтици.
 – Разправи къде си била – попитала мащехата.
 Златното момиче всичко разказало.
 – По-скоро да заведеш и моето момиче в оная гора! – викнала 
мащехата на мъжа си.
 – Меси една питка, като е тъй!
 Мащехата се запретнала и омесила една житена питка. Бащата 
повел доведеното момиче, завел го на хълма в гората, търкулнал питката 
и когато момичето се затекло подире ù, той се потулил.

Ранобудно и трудолюбиво.

Изпълнително 
и съобразително. 

Съобразително. 

Скъпоценно, сияещо, 
наградено.
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 Цял ден се лутало момичето в гората и надвечер викнало да плаче.
 – Кой плаче? – попитала пак същата бабичка от тъмнината. – 
Момиче или момче? Ако си момче, махни се, ако си момиче, ела насам!
 – Момиче съм! – отвърнало доведеното и влязло в колибата.
 Горската бабичка го нагостила и му постлала да спи. На сутринта, 
когато слънцето напекло, бабичката се дигнала, а гостенчето ù още спяло. 
Намръщила се стопанката на колибата, ала нищо не казала. Събудила 
момичето и му рекла:
 – Аз отивам за гъби, а ти разтреби вкъщи, попари трички и 
нахрани гадинките ми. Те са в избата. Не се плаши от тях, защото не 
хапят.
 Момичето станало, взело метлата, почнало да мете, без да поръси 
земята с вода, дигнало пушилка. Попарило трици, занесло ги горещи на 
змиите, гущерите и костенурките. Гадините се изпопарили и когато на 
пладне се върнала бабичката от гората, те почнали да ù се оплакват.
 – Бабо, кака ни изпари с триците! Много ни изпари. Боли, бабичко!
 – И баба ще изпари кака ви! – продумала бабичката и влязла в 
колибата.
 Подир пладне тя завела момичето при чудната река и му заръчала:
 – Аз ще подремна, а ти гледай реката – като мине синя вода, не ме 
буди, като мине жълта – пак не ме буди, като дотече червената – пак не 
ме буди. Когато дойде черната – събуди ме! Хайде сега, попей ми една песен, 
додето заспя!
 Момичето викнало, но то пеело толкова силно и лошо, че бабата 
го прекъснала.
 – Спри! – рекла му тя. – Не можеш ме приспа с тая песен.
 Момичето млъкнало. Бабичката задрямала, а реката зашумяла 
и почнала да мени боята си. Когато дошла черната вода, то събудило 
бабичката. Горската старица скочила, хванала момичето за косите, 
потопила го във водата и викнала:
 – Дръж, баби, каквото можеш, дръж!
 Момичето напипало едно сандъче и го стиснало. Бабичката 
изтеглила момичето на брега, дала му едно ключе, с което да отключи 
сандъчето, когато си иде вкъщи, извела го от гората и му показала пътя 
към бащината му къща. Мащехата го чакала накрай село. Било надвечер. 
Когато го видяла, че е станало черно и грозно, пожълтяла от яд, но си 
рекла:
 – Дано поне сандъчето е пълно с жълтици.
 Отишли си вкъщи, отключили сандъчето и що да видят – вътре 
само змии, гущери и раци. Запищели всички, разбягали се. Златното момиче 
побягнало на улицата.
 – Тичай по-скоро да му вземеш златните дрехи, за да облечем с тях 
моето доведено момиче! – извикала мащехата на мъжа си.
 Мъжът се втурнал подир своето момиче. То бягало, той тичал, 
то бягало, той тичал, то бягало, той тичал, додето най-сетне, като 
видяло, че бащата ще го настигне, златното момиче разперило ръце и 
хвръкнало като птичка. Дигнало се нагоре над къщите, над градините, 
над планинските върхове. Превърнало се на златна месечина и грейнало.
 Бащата останал с отворени уста. Такова чудо никога не бил 
виждал.
Оттогава златното момиче се появява нощем на небето, цялата земя 
огрява и търси с очи своя роден край.

Поспаливо и мързеливо.

Несъобразително 
и безотговорно.

Несъобразително.

Наказано за мързела 
и глупостта си.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 ДА СРАВНИМ ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ

 
1   ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО В „ТрИМАТА БрАТя И ЗлАТнАТА яБЪлКА“ 
 И „ЗлАТнОТО МОМИЧе“

 ОБЩОТО:

 И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на 
беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска 
да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява 
ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там. Гората е 
мястото, където то е подложено на различини изпитания, с които се справя от-
лично и е възнаградено от дарителя – знахарката, с различни дарове.

 РАЗЛИЧНОТО:

най-малкият брат, герой в приказката „Трима-
та братя и златната ябълка“, е поставен пред 
много изпитания, които може да преодолее 
само като извърши подвизи. И той ги върши – 
убива ламята и змията, завръща се от долна-
та на горната земя, връща откраднатото и т.н. 
най-малкият брат успява да опази златната 
ябълка, която символизира благополучието на 
рода и родовите ценности.

Завареното момиче, герой в приказката „Злат-
ното момиче“, също е поставено пред редица 
изпитания. То трябва да покаже различни уме-
ния и да прояви търпение. Момичето е рано-
будно, работливо, добро и грижовно. Проявява 
търпение при изпълнението на задачите (чака 
да изстине храната, чака да заспи бабата, чака 
да дойде жълтата вода), което общността цени 
като много важно качество за всяка жена. на-
края завареното момиче става златно, като 
така се превръща в най-голямата ценност на 
рода – добрата, умна и търпелива жена.

„Тримата братя и златната ябълка“ разказва 
за трудния път, който трябва да измине мла-
дежът при превръщането си в мъж; за изпита-
нията, в които трябва да се докаже като зрял, 
силен и отговорен пред общността.

 Пътуването до долната земя и връща-
нето са символ на промяната, която претърпя-
ва героят.

Приказката „Златното момиче“ пък разказва за 
промените, които трябва да претърпи девойка-
та при превръщането си в жена; за изпитания-
та, в които се доказва като разумна, търпелива 
и способна личност. 

 реката, през която преминават двете 
момичета и която сменя непрекъснато водата 
си, също е символ на промяната. Преминава-
нето през златната вода и превръщането на 
завареното момиче в златно показват, че то 
претърпява успешно промяната си. Превръ-
щането на доведеното момиче в черно бележи 
неговия провал.

2   СМИСЪлЪТ нА рАЗКАЗАнОТО В „ТрИМАТА БрАТя И ЗлАТнАТА 
 яБЪлКА“ И В „ЗлАТнОТО МОМИЧе“

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Какви общи елементи откривате в сюжета на двете разглеждани приказки?
2   Какво се очаква от мъжа в общността, създала приказките?
3   Какви качества на жената се ценят от общността? 
4   Защо момичето се превръща в златно според вас?
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ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  За какво разказва всъщност 
приказката „Тримата братя и 
златната ябълка“? 

2  А за какво разказва „Злат-
ното момиче“?

3   Какво символизира пъту-
ването на героя до долната 
земя? 

4   Символ на какво е реката в 
приказката „Златното момиче“?

5   Защо не може да бъде от-
крадната златната премяна на 
завареното момиче? 

ОПОЗИЦИОННИТЕ ДВОЙКИ В ПРИКАЗКАТА „ЗЛАТНОТО МОМИчЕ“
Що е опозиция и опозиционна двойка

Опозиция – противопоставяне, противостоене (Тълковен речник). 
Опозиционна двойка – групирането по двойки на герои или обекти, 
които са противоположни по качества и по характер.

 Опозиционни двойки откриваме още в митовете: Хаос и Кос-
мос, Земя и Небе, ден и нощ, Слънце и Луна, свое и чуждо се намират в 
непрекъсната опозиция. Според митологичното мислене не можем да 
разберем доброто, ако не познаваме злото, не можем да оценим живота, 
ако я няма смъртта, нито можем да оценим светлината, ако няма мрак. 
В приказките също се мисли в опозиции, като доброто и злото, горе и 
долу, бялото и черното, красивото и грозното често са представяни 
именно в своята опозиция. 

 Много често във вълшебните приказки опозиционни двойки са 
героите. Това може да са вредителят и помощникът (например ламята 
и орелът в „Тримата братя и златната ябълка“); основният герой и лъже-
героят (Пепеляшка и доведените ù сестри). Пример за подобна опозиция 
в приказката „Златното момиче“ са завареното момиче и доведената ù 
сестра (завареното момиче е мразено, а доведеното – обичано от мащеха-
та; завареното е прогонено от дома, а доведеното остава в дома.) 
 Двете момичета имат подобни преживявания – попадат в гора-
та, приютени са от бабата знахарка, получават едни и същи задачи, но 
се справят различно и получават различни награди. Добротата, трудо-
любието и смирението на завареничето са наградени, а непослушание-
то, мързелът и грубостта на доведеното момиче са наказани. Златото 
и светлината са наградата на завареното момиче и то получава името  
Златното момиче. черното, змиите и гущерите са средството за на-
казание на доведеното момиче. Но чрез неговата съдба е наказана и алч-
ната му и завистлива майка.

 В „Златното момиче“ можем да открием и други опозиционни 
двойки, често срещани в приказките. Такава е двойката дом – гора. До-
мът е близкото, сигурно и познато място, той е своето, човешкото, 
цивилизованото. Гората е далечното, плашещото, непознатото; тя е 
светът на чуждото, на нецивилизованото пространство. Но за Злат-
ното момиче те се обръщат – домът става несигурното и враждебно 
място, а гората се превръща в мястото, където то е прието и получа-
ва награда за добротата и трудолюбието си. 

 Друга опозиционна двойка са долу – горе, като долу е земята, 
където момичето страда мразено и гонено, а горе – небето, където то 
получава мир и спокойствие. И докато на земята всичко е преходно, на 
небето момичето получава вечност, то се превръща в луната, която 
дава своята светлина на света в тъмните нощи. 

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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1.  напишете качествата на завареното и на доведеното момиче, които ги правят 
 опозиционни двойки.

2.  Как краят на приказката показва връзката на вълшебната приказка и мита? 
 В какво се превръща момичето?

3.  В един от вариантите на народната приказка „Златното момиче“ краят е различен.
 Кой от двата варианта е по-близък до мита според вас?	 	 	 	

	 	 [...]	

– Какво си направил с дъщеря ми, проклетнико? – закрещяла злата жена на мъжа си.
– Ох! – рекъл той. – Където заведох едната, там заведох и другата. Каквото сторих 

с едната, същото сторих и с другата. Пък къде са ходили те, какво са правили и какво е 
станало – колкото знаеш ти, толкова знам и аз.

не минало много време и царският син чул за златното момиче, което било тол-
кова хубаво, че нямало второ като него, и го поискал за жена. Изпроводил сватове, ала 
мащехата скрила от тях златното момиче под едно корито и вместо него облякла в бул-
чинска рокля и забулила в було своята дъщеря. Казала ѝ да подава изпод булото само 
позлатения си пръст, та хората да мислят, че тя е златната невеста. Сватбарите тръгнали, 
а петелът спрял да рови из бунището, плеснал с криле, кацнал на стобора и изкукуригал:

– Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна кака – на кон язди!
Сватбарите се спогледали, почудили се и като не разбрали нищо, пак тръгнали. 

Петелът пак пропял:
– Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна кака – на кон язди!
– Каква ще е тази работа? – спрели се сватбарите, ала черната булка сритала коня 

и той пак тръгнал.
– Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна кака – на кон язди! – продрал 

се пак петелът.
– Тази работа не е чиста! – решили сватбарите. – я да видим кого водим на цар-

ския син!
Вдигнали булото на булката и що да видят – черна като дявол грозница. Върнали 

обратно лъжкинята на майка ѝ и намерили златното момиче скрито под коритото. И когато 
въвели златното момиче при царския син, целият дворец грейнал от хубостта ѝ. Двамата 
се оженили и живели честито чак до старини.

4.  Във вълшебната приказка героите са седем типа. начертайте таблицата в  
 тетрадките си и я попълнете, като разпределите героите от приказката „Златното  
 момиче“ – завареното момиче, бащата, мащехата, бабата, доведеното момиче.   
 Кой от типовете герои не присъства в приказката?

Изпълнявай	
задачите	

в	тетрадката	си.

Основен герой   Отправител   Вредител    Помощник   Дарител   Изчезналият герой   Лъжегерой
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ЕЛЕМЕНТИ

1. беда
2. пътуване
3. препятствие
4. подвиг
5. намиране на изгубено
6. завръщане

ГЕРОИ

1. герой
2. лъжегерой
3. вредител
4. отправител
5. помощник
6. търсен герой

МЕСТА

1. река
2. гора
3. замък
4. пещера
5. къща с кокоши крака
6. кораб

6 СТъПКИ:

1   Разделете се на няколко отбора. Нужно ви 
е зарче. Представител на всеки отбор хвър-
ля зарчето два пъти, за да се изберат два еле-
мента от първата колона; два пъти за двама 
герои от втората колона и два пъти за два 
обекта от третата колона. 

2   Използвайте получените шест елемента 
от таблицата, за да напишете вълшебна при-
казка. (Например беда и подвиг, герой и по-
мощник, река и замък може да са достатъчни 
опори, за да напишете интересна приказка.)

3   Определете предварително критериите 
за написването на приказките – какъв да бъде 
обемът (брой думи или брой страници).

4   В отборите разпределете ролите си – кой 
ще пише приказката, кой ще я редактира, кой 
ще направи илюстрациите към текста.

5   Организирайте конкурс за най-интересна-
та приказка. Изберете жури, което да оценя-
ва приказките. Журито оценява спазени ли са 
изискванията за обем на текста, включени ли 
са всички изтеглени елементи, герои и места; 
спазени ли са правописните правила и др. (За 
жури може да поканите и вашите учители.)

6   Направете книга с най-хубавите приказки. 
Може да приготвите и табло, на което да 
поставите класираните приказки. Друга идея 
е да организирате „Вечер на вълшебната при-
казка“, на която да се прочетат приказките, 
да се наградят победителите, да се учреди ли-
тературна награда и т.н

 Известният италиански писател Джа-
ни Родари в произведението си „Граматика на 
фантазията“ разказва, че използвал елементите 
на вълшебната приказка на Владимир Проп. 
 Писателят, който бил и учител, пред-
ложил на учениците си да направят двайсет 
карти. Всеки ученик теглел по три карти и 
пишел своя вълшебна приказка. „Така картата 

с названието „вълшебни дарове“ бе достатъч-
на на един ученик, за да измисли историята с 
химикалката, която сама пишела домашните 
упражнения.“
 Предлагаме ви следната таблица, в коя-
то сме включили шест елемента на вълшебна-
та приказка, шест типа герои и шест места, 
където може да се развие действието.

Джани Родари, 1956 г.

„НАЙ-ХУБАВАТА
 ВъЛШЕБНА 
ПРИКАЗКА“

П Р О Е К Т

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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1   Приказките са устно словесно творчество, 
 чийто автор е народът, имат много 
 варианти и универсален характер.

2   Приказките са основно три вида:
  
  – приказки за животни;
  – битови приказки;
  – вълшебни приказки.

3   Вълшебните приказки водят началото си 
 от митовете.

4   В сюжета на вълшебните приказки 
 откриваме повтарящи се елементи – 
 беда, пътуване, препятствия, преодоляване 
 на препятствията, завръщане, щастлив край 
 и др.

5   Героите на вълшебните приказки са 
 няколко типа – основен герой, вредител, 
 отправител, дарител, помощник, 
 лъжегерой.

6   Вълшебните приказки разказват за пътя, 
 който трябва да измине младият човек в 
 общността при превръщането си в зрял, 
 отговорен член на тази общност.

7   Времето и мястото в приказките са 
 неопределени.

 
 ОБОБЩЕНИЕ

Илюстрация към „Бременските 
музиканти“ на Братя Грим от 
О. Херфурт, Мюнхен
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II.3. 
БъЛГАРСКИТЕ ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. По какво фолклорните произведения се отличават от литературните?
2. Какви видове фолклорни произведения познавате? 
3. Какво е характерно за героите, времето и пространството във фолклор-
ните произведения, които познавате?

 Фолклорните песни заемат най-голям дял от българския слове-
сен фолклор. Именно песните са първите словесни произведения, които 
привличат интереса на изследователите фолклористи още преди Ос-
вобождението.

 Сборникът на Братя 
Миладинови „Български народни 
песни“, издаден през 1861 г. в гр. 
Загреб, съдържа заедно с детски-
те броилки 674 текста на песни. 
(Можете да видите сборника в ин-
тернет, като изпишете следните 
думи в електронната търсачка: 
LiterNet, Миладинови, народни 
песни. Отворете първия по реда 
сайт Български народни песни. Съ-
брани от Димитър... LiterNet, кой-
то излиза в търсачката.)
 Братя Миладинови са ви-
дни български възрожденци, роде-
ни в гр. Струга (днешна Република 
Македония). 

Димитър Миладинов 
(1810 – 1862) дълго време учител-
ства в различни градове в Ма-
кедония, като развива широка 
просветителска дейност сред 
местното българско население. 
Това е времето, в което той за-
писва огромен брой песни.

Константин Миладинов 
(1830 – 1862) е по-малкият брат. 
Първоначално учи при брат си 
Димитър, а след това – в гимна-
зия в гр. Янина (Гърция). През 1856 
г. заминава за Одеса, а по-късно 
се записва в Московския универ-
ситет. Там се сближава с други 
видни българи, също студенти в 
университета: Любен Каравелов, 
Нешо Бончев, Васил Попович, Рай-
ко Жинзифов, Константин Ста-
нишев, Сава Филаретов.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 През пролетта на 1861 г. 
Константин се среща във Вие-
на с хърватския епископ Йосиф 
Щросмайер. Той поощрява Бра-
тя Миладинови и им осигурява 
парична подкрепа, за да издадат 
своя сборник „Български народ-
ни песни. Събрани от братя 
Миладиновци, Димитрия и 
Константина и издадени от 
Константина в Загреб“.

  Епископ Йосиф 
 Щросмайер (1815 – 1905)
 В същата година братя-
та са наклеветени от гръцките 
фанариоти пред турската власт, 
че подготвят заговор. Хвърлени 
са в затвор в Цариград, където 
умират през 1862 г. Официалната 
причина за смъртта им е тиф, но 
има предание, че са отровени от 
гръцките фанариоти.

ВИДОВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ СПОРЕД СъДъРЖАНИЕТО ИМ 

 Във фолклорните песни е отразен животът на народа. Те са важна част 
от неговите празници. Нещо повече – фолклорните песни играят ролята на 
своеобразен сценарий, който определя реда за протичане на празника.
Фолклорните песни се делят според своето съдържание на:

1  ОБРЕДНИ ПЕСНИ 
 • Обредните песни, свързани с обредите по 
време на календарните празници Коледа, Лазаровден, 
Гергьовден, Великден и др., са коледни песни, лазарски 
песни, великденски песни, гергьовденски песни, 
еньовденски песни, песни за измолване на дъжд и др.
 • Обредните песни, свързани със семейните 
празници, са: песни около раждането, сватбени песни, 
тъжачки. Семейните обредни песни съпътстват 
жизнения път на човека от неговото раждане до 
смъртта му.

2  МИТИчЕСКИ ПЕСНИ 
 В митическите песни са отразени езическите 
и християнските вярвания на българския народ. 
В тези песни се срещат митически същества 
и свръхестествени герои. Характерното за 
митическите песни е, че съдържат фантастични 
мотиви. В тях се пее за вградени невести, за девойки, 
които са харесани от слънцето и се омъжват за него; 
за девойки, които са залюбени от змей, но успяват 
да се освободят от него; за трагична любов между 
млади, на които не позволяват да се оженят в 
реалния живот, но които се свързват неразделно след 
смъртта си, и др. 

3  ЮНАШКИ ПЕСНИ
 Тези песни разказват за живота на прочути 
български юнаци, като Крали Марко, Хрельо 
Шестокрили, Момчил юнак, болен Дойчин и др. В тях 
са възпети юнашката сила на героя, вълшебното му 
оръжие и кон, неговите юнашки битки с не по-слаби 
противници.

4  ИСТОРИчЕСКИ ПЕСНИ
 Героите на историческите песни са реални 
исторически личности. В песните се разказва за 
исторически събития от българската история 
в периода ХIV – XX век. Герои в тези песни са 
последният български владетел на Търновското 
царство цар Иван Шишман, цар Ясен (вероятно 
един от синовете на Иван Шишман), Михаил 
Василич (останал в съзнанието на народа като брат 
на Иван Шишман). Характерното за историческите 
песни е, че те не са исторически документи. В тях 
народната памет е запазила само това, което 
народът осмисля като най-важно за историческата 
си съдба.

5  ХАЙДУШКИ ПЕСНИ
 Тези песни са част от историческите песни, 
тъй като в тях също са отразени исторически 
събития, но от по-късен етап от българската 
история. Те отразяват стремежа към свобода на 
българския народ и непримиримост към потисника.

6  БИТОВИ ПЕСНИ
 В битовите песни е отразен най-пълно 
животът на хората. В тях са възпети семейните 
ценности, пее се за любовта между младите, за 
труда на хората, за отношенията в семейството.

7  ДЕТСКИ ПЕСНИ И ЗАЛъГАЛКИ
  Тези песни децата пеят по време на своите 
игри. В тази група се включват и песните, които 
майките и бабите пеят на малките деца.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ  1. Какви видове фолклорни песни има?
    2. Част от какво са песните?
    3. Какво е характерно за митическите 
        песни?

ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА

Троица братя града градяха, 
деня го градят по ясно слънце, 
нощя се сипе по месечина. 
Троица братя сговор сториха:
„чието либе най-рано дойде 
да ми донесе ранна прогимка1, 
да го вградиме в Бялаго града“. 
Всяко си либе на либе каза, 
Струнино либе сал2 не ù каза,
ами ù каза и я нареди:
– Ой, Струно, Струно, млада невясто, 
утре ми, либе, рано подрани, 
та си обаняй малкото дете, 
па си го повий и нахрани го,
и нахрани го, и приспи си го, 
па ми изпечи ранни хлебове 
и опери си бялото пране, 
па ми сготви ранна прогимка 
и донеси я на Бяла града.
Струна невяста рано подрани, 
та си направи много работи, 
дето нареди нейното либе; 
па си наготви ранна прогимка 
и сготвила я, и отнела я.
Кога я видя нейното либе,
нейното либе ником3 уникна4, 
ником уникна, сълзи зарони. 
Като ги видя Струна невяста, 
тя си на либе тихо говори: 
– Оти ми, либе, ником уникна, 
ником уникна, сълзи оброни?
– Ой, Струно, Струно, млада невясто, 
изпуснал съм си сребърен пръстен, 
сребърен пръстен със червен камък – 
изпуснах си го в Бялаго града!
– Ой, либе, либе, Струнино либе,
рипна ще Струна, извади ще го.
Рипнала Струна в Бялаго града,
да си извади сребърен пръстен.
Струнини стрици, същи девери5, 
камък по камък, дърво по дърво, 
та си вградиха Струна невяста. 
Струна невяста викна, заплака:
– Ой, стрици, стрици, същи девери,
изградете ме от дясна страна,
от дясна страна на Бяла града, 
та да си храня малкото дете, 
малкото дете със прясно мляко.

Паметник на Струма невеста 
в с. Невестино

РЕчНИК
1. прогимка – закуска.
2. сал – само.
3. ником – ничком, наведен надолу.
4. униквам – навеждам си главата, 
поглеждам надолу, накланям се.
5. стрици, девери – братята на 
съпруга на една жена.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Кое е мястото, където про-
тича събитието в песента?

2  Как може да определим 
мястото: като конкретно и ре-
ално; като обобщено и близко 
до приказното? Обосновете 
отговора си.

3  Какво е характерно за вре-
мето в песента? Става ли ясно 
кога се е случило събитието?

4  Как бихте описали Струна 
невяста, която е жертвана, за 
да се спре проклятието градът 
да се разрушава?

5  Тълкувайте опита на Стру-
ниното либе да я предпази от 
вграждането. Как постъпват 
неговите братя?

6  Защо Струна невяста е го-
това да се пожертва за благото 
на общността? Отговорете на 
въпроса, като си припомните 
каква е връзката между човека 
и фолклорната общност, към 
която принадлежи?

7  В първите три стиха има 
три опозиционни двойки. Посо-
чете ги.

8  разгледайте първите чети-
ри стиха и пребройте сричките 
във всеки от тях. По колко 
срички има във всеки стих? 
Защо?

9  В края на един стих и в на-
чалото на следващия се повта-
ря един и същи израз. Това се 
нарича спираловидно повто-
рение и е много типично за 
народните песни. Колко такива 
повторения има в песента?

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ПЕСЕНТА ЗА ВГРАДЕНАТА НЕВЕСТА

 МОТИВъТ ЗА ВГРАЖДАНЕТО ВъВ ФОЛКЛОРА
 Песента за вградената невеста се среща в различни варианти 
във всички краища на страната ни и сред българите, живеещи извън 
пределите ù. Тя е широко разпространена и сред останалите народи 
на Балканския полуостров – гърци, сърби, румънци и албанци. 
 В изследването си „Вградена невеста“ (1920 г.) известният 
български фолклорист проф. Михаил Арнаудов проследява мотива за 
вграждането не само във фолклора на балканските народи, но и по 
целия свят – Индия, Австралия, Америка, Африка. Докато във фол-
клорните произведения по света е показано вграждането на чужди 
хора – роби, врагове, изоставени деца – във фолклора на Балканския 
полуостров жертвата е най-близкият и обичан човек, най-красивата, 
най-работливата и най-послушната от жените на майсторите. 

 СМИСъЛъТ НА ВГРАЖДАНЕТО
  Песните за вграждането водят началото си от митовете 
за Сътворението. Те показват превръщането на хаоса в ред, което е 
трудно и изисква усилия и жертви. 
 Вграждането отразява вярването на хората от предисториче-
ските времена, че за да бъде здрав и сигурен един строеж, той трябва 
да има дух пазител. Вграденият човек придава на постройката духа си, 
за да я опази от разрушение. В по-късни времена идеята за вграждане-
то се променя, като се говори за вграждане само на сянката на човека. 
(Някой от майсторите измервал сянката на нарочения човек с конец, 
тръстика или въже, които после вграждали в основите на строежа. 
Вярвало се, че човекът, чиято сянка е вградена, заболява, залинява и уми-
ра, но духът му остава да живее в строежа.)
 Трябва ли да възприемаме разказа за вграждането като истина? 
По-скоро не трябва да забравяме, че песните за вградената невеста са 
митически песни. Те отразяват митологичното мислене, според кое-
то всичко сътворено има свой дух и живот, а ако няма – трябва да го 
получи.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  От кое вярване води 
началото си мотивът за 
вграждането? 

2  Какъв е смисълът на 
вграждането?

3  Можем ли да приемем, че 
вграждането наистина се е 
практикувало? Защо?

В: Български фолклорни моти-
ви. Т. ІI. Балади. Съст. Тодор 
Моллов. Варна: LiterNet, 2006 
– 2011. Авторът е публикувал 
над 200 варианта на народната 
песен за вградената невеста от 
различни краища на България и 
от територии извън предели-
те на страната ни, населени с 
българи.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Посочете къде е разпространен мотивът за вграждането на хора. 
2   Къде е разпространен мотивът за вграждането на невестата? 
3   Защо според вас се вгражда съпругата на един от майсторите, 
 която е и майка на малкото му дете?
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 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ПЕСНИТЕ 
 ЗА ВГРАДЕНА НЕВЕСТА

Песните за вградена невеста имат много общи 
елементи:

   Всяка песен започва с изграждането на мост, кре-
пост, кула или град.
   Винаги има противопоставяне между изгражда-

нето и разрушаването – през деня се строи, през но-
щта се руши. 
   Майсторите вземат решение да се вгради онази 

жена, която дойде първа на строежа. Възрастните 
майстори предупреждават жените си, но най-млади-
ят (в някои варианти – първият майстор) се оказва 
най-честен и не казва на жена си за замисъла им. 

   Във всички варианти съществува изискване 
строежът да бъде завършен. Дори не се обсъжда въз-
можността майсторите да се откажат от него, 
въпреки неуспеха.
   Най-важният елемент е самото вграждане на не-

вестата. 
   Използват се числата три и девет – най-често 

строителите са трима братя, а градежът се прави 
девет години. 

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПЕСЕНТА

 народната песен „Троица братя града 
градяха“ е митическа балада, изградена върху 
мотива за вграждането. 
 Песента разглежда няколко много важни 
страни на човешките взаимоотношения. 
 на първо място, това е отношението 

човек – общност. 
 Човекът е част от общността и подчинява 
действията си на общественото благо. Той не 
може да избира съдбата си и да поставя личното 
си щастие над колективното. 
 – Тримата братя не се отказват от строежа 
въпреки неуспеха си, защото строят град, който е 
на всички.  
 – най-малкият брат не казва на жена си за 
сговора, защото поставя дълга към общото дело 
(строежа) над личното си щастие. 
 – Струна не се съпротивлява, не обвинява, 
не проклина, а приема съдбата си да бъде 
пожертвана, за да оцелее градът. 
 на второ място, това са семейните 

отношения: брат – брат, съпруг – съпруга, майка – 
дете.
 – Тримата братя са единни във всичките 
си действия – те се подкрепят и когато строят 
неуспешно, и когато вземат решение за вграж-
дането, и когато вграждат Струна невеста.
 – Докато двамата братя предупреждават и 
спасяват жените си, третият се опитва да предпази 
своята не като ѝ каже за сговора, а като ѝ нареди 
да свърши много работа. 
 – Когато Струна е вградена, тя е загрижена 
единствено за детето си.

 на трето място е отношението към жената 
в общността. 
Жената е съпруга и майка, грижеща се за дома и 
семейството си, готова е да се пожертва за тях. 
Тя е обичана и ценена и именно затова е избрана 
за жертва, защото жертвата трябва да е скъпа и 
трудно принесена.  

  ГЕРОИТЕ В ПЕСЕНТА

 Героите в песента са поставени в сложна и 
драматична ситуация. 
 Струна е единственият назован герой в 
песента. Тя е изцяло положителен образ и носи 
всички добродетели, ценени от общността – 
трудолюбие, грижовност, послушание, смирение и 
жертвоготовност. Тя осъзнава дълга, който човек 
има пред общността, и затова приема съдбата си. 
Само иска да се погрижи за детето си в последния 
си час.
 Тримата братя са тези, които трябва 
да принесат жертвата, за да спасят делото си. 
Третият брат е най-честен и изпълнява поетото 
обещание, но губи най-скъпото си.

  ВРЕМЕТО В ПЕСЕНТА

Времето е неопределено. не знаем кога се случва 
вграждането, само разбираме, че строежът 
продължава дълго време – построеното през деня 
се руши през нощта. 

  ПРОСТРАНСТВОТО В ПЕСЕНТА

Пространството също е неопределено. Градът се 
строи някъде, но той е неназован и не е казано 
къде се намира.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Как е решен проблемът „човек – общност“ в митическите народни песни? 
 Кой е по-ценен – човекът или цялата общност?
2   Какви са отношенията в семейството? Как се държат членовете един към друг?
3   Защо е пожертвана именно Струна невеста? Каква трябва да бъде жертвата? 

 Според преданието мостът е наречен Дяволски, защото 
образът на дявола е вграден в него от майстора, който го е направил.
 Мостът се рушал всяка нощ в продължение на месеци. Хората 
вярвали, че това е дело на дявола. Един от младите майстори решил да 
докаже, че дяволът няма отношение към рушенето на моста и че може 
да се справи с работата сам. 
 Но през нощта дяволът се явил в съня му и обещал да му помогне, 
ако майсторът постави образа му в моста. Само посветените в 
тайната щели да виждат лицето му, за всички непосветени това щяло 
да остане тайна. След като мостът бил завършен, майсторът починал.

Кадин мост, с. Невестино, Кюстендилско

 Преданието за „Кадин мост“ разказва за 
вграждането на Струма невеста в основите на 
най-високия свод на моста. Тя била жена на пър-
вия майстор – Манол, и била вградена, за да се 
спре рушенето на строежа.

Дяволският мост на р. Арда
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 не бива да се бърка фолклорното предание 
с фолклорната легенда, въпреки че думата „леген-
да“ е добила широка популярност. фолклорното 
предание е вид словесно народно творчество. То 
има свои характерни черти – време, място и герои.
 Времето в преданието е историческо. Пре-
данието разказва за събития, които се отнасят за 
определен исторически период, за разлика от ми-
товете, в които времето се отнася към началното 
сътворение на света, или приказките, в които вре-

мето е неопределено.
 Пространството в преданието е конкрет-
но, реално съществуващо. например Кадин мост 
или Дяволският мост са реални обекти.
 Героите в преданието са реални хора, чес-
то исторически личности, за които народът е запа-
зил спомен. В някои случаи тези хора се осмислят 
от общността като важни за нея, тъй като са но-
сители на високи нравствени качества – например 
Струма невеста.

 ЛюБОПИТНО!

 Фолклорно предание

 фолклористът и етнограф Антон Сто-
илов проследява мотива за вграждането на 
невестата във фолклора на балканските на-
роди още през 1901 г. Той преразказва съ-
държанието на една гръцка песен за вграж-
дането. Прочетете преразказа на сюжета ѝ 
и го сравнете със сюжета на „Троица братя 
града градяха“. 
 В гръцкия вариант на песента за вгра-
дена невеста се разказва как петима братя 
строели мост на река Арта в продължение 
на пет години, но построеното през деня се 
рушало пред нощта. Тогава от средния свод 
на моста се появил дух и поискал жертва – 
да бъде вградена жената на първомайстора. 
натъжил се майсторът и изпратил вест на 
жена си по една лястовица – да стане късно, 
късно да приготви хляб и гозба, късно да иде 
на моста. но лястовицата предала непра-
вилно съобщението и казала на жената да 
стане рано, рано да сготви и да иде рано на 
строежа. 
 Жената изпълнила заръката на мъжа 
си и когато отишла на моста, сърцето на 
майстора се свило от мъка. Излъгали я да 
слезе да вземе пръстена на мъжа си и тога-
ва невестата се усетила какво ще стане, и 
заплакала: „Ах, каква е нашата съдба! Три 
сестри бяхме, и трите злочести: едната за-
зидана в Дунав, другата – в Авлона, а аз, 
най-младата, в моста на Арта!“. Преди да из-
дъхне, проклела моста: „Както се тресе мое-
то сърце, така да се тресе мостът; както ми 
падат сълзите, така да падат минаващите по 
моста!“. Духът на водата посъветвал жената 
да не проклина, защото пръв по моста щял 
да мине брат ѝ, и тя отменила проклятието 
си: „Мостът да бъде твърд като желязо и ко-
гато мине брат ми по него, да не му се случи 
никакво зло!“. 

ПРОСЛЕДЕТЕ

1    Кое е общото в сюжетите на двете песни 
 и преданието за розафа? 
2   Запишете в тетрадките си, като  
 отбележите героите и случките. 
3  Кое е различното и между кои сюжети?
4   В кои текстове откривате повече прилики? 

 Преданието за албанската героиня 
розафа е сходно с преданието за Струна не-
веста. Крепостта Шкодра в Албания била из-
дигната от трима братя. Тримата по цял ден 
работели, за да я съградят, но през нощта из-
граденото се рушало. един ден те срещнали 
мъдър старец, който ги посъветвал да зази-
дат в основите на крепостта жертва, за да не 
се руши. Братята решили да жертват нещо, 
което е твърде скъпо и обичано от тях – онази 
съпруга, която на другия ден им донесе първа 
храна на строежа. най-първа дошла розафа, 
жената на най-малкия брат. Според преда-
нието по-големите братя предупредили свои-
те съпруги да закъснеят. Оттогава крепостта 
се нарича розафа.

 ДА СРАВНИМ

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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Дюлгери чешма градили,
в село се дума разчуло,
че са Гергана вградили.
Истина било, тъй стана:
залиня мома Гергана
[…]
Ходи Никола, дохожда,
води ù врачки, знахари,
с разни я билки цериха1,
от нищо не ù преиде.
Година време не сключи,
богу душица предаде...
[…]
 
Върнал ся от гроб Никола,
но не се върнал дома си;
и до ден днешен няма го...
Счува ся само дълбоко
цафарата2 му, тъмната,
тъжно да свири и тътне,
кога се вести Гергана,
там на чешмата седнала,
на месечинка да преде.

РЕчНИК
1. цериха – лекуваха.
2. цафара – вид музикален инструмент, 
подобен на кавал и флейта.

МОТИВъТ ЗА ВГРАЖДАНЕТО В БъЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

ИЗВОРъТ НА БЕЛОНОГАТА
Петко Славейков 

 През 1873 г. Петко Славейков написва поемата „Изворът на Бе-
лоногата“, вдъхновен от преданието за една чешма близо до Харманли. 
Поемата разказва за Гергана, най-красивата девойка в с. Бисерча, и за 
нейния любим Никола. На тяхната любов завижда „черна веда“, коя-
то решава да ги погуби. Като последствие от заканата ù Гергана сре-
ща на извора турски везир, който е поразен от красотата ù и иска да 
я отведе със себе си в Стамбул. Гергана не приема предложението му, 
не се съблазнява от богатствата му, нито се страхува от заплахите 
му. За нея най-голямото богатство са родният дом, красивата ù гра-
динка, свободата и любовта на Никола. Следва дълъг спор и накрая 
везирът е отчаян от непреклонността на Гергана, като я оставя да 
си тръгне свободна. Но той заповядва на извора да се построи чешма 
като спомен за срещата му с красивото и силно момиче.

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Как е обяснено злото, 
което сполетява Гергана и 
никола? 

2  Вграждането на сянката 
е обяснение за смъртта 
на Гергана. но защо тя и 
никола продължават да се 
явяват при чешмата? 

3  Може ли смъртта да 
раздели двамата млади, 
които се обичат?

Гергана от „Изворът 
на Белоногата“. 
(Фотография Владо Николчев)

1. Прочетете текста и 
разгледайте чешмата. Кои 
са героите, изобразени на 
нея?

2. Как е изобразена ведата? 
Защо и тя присъства в 
сцената?

Чешмата „Изворът на Белоногата“
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ЦъРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 Интересна гледна точка към вграждането 
има в разказа на Йордан Радичков „Църковното на-
стоятелство“. 
 Селяните започват да строят църква. Но 
построеното през деня се руши през нощта.
 „[...] Тогава църковното настоятелство заго-
вори, че имало подобни случаи на не знам кой си мост, 
сводовете му все падали, докато накрая майсторите 
се видели принудени да вградят сянката на някакъв 
човек. Щом вградили сянката му, мостът престанал 
да се събаря. Вероятно и при нашата църква е така, 
мястото е прокълнато, дяволът идва нощем и разва-
ля зидарията, независимо че темелът е прекръстен 
и че му правиха специален водосвет, когато започна 
строежът. Настоятелството се обърна към зидари-
те с молба те самите да решат каква сянка да вгра-
дят в зидарията. Старите зидари казаха, че според 
както били чували, най-напред трябва да се разбере 
какво е необходимо да се вгради. Ако нощем се чува 
човешки глас, трябва човешка сянка да се вгради, ако 
се чува рев на магаре, магарешка сянка, а ако проблейва 
овца, ще вградят сянката на овца.
 […] Един от зидарите сам поиска да дежури 
няколко нощи. За да не заспи, от двете страни на 
църквата запали огньове, поддържаше ги непрекъс-
нато през цялата нощ, тичаше ту при единия, ту 
при другия огън и сутринта всички бяха безкрайно 
изненадани, когато видяха, че зидарията си стои ця-
ла-целеничка […]. „Какво излезе?“ – попита настоятел-
ството, а зидарят им казал, че чул през нощта петел 

да пее и според него трябва да отмерят сянката на 
петел и да я зазидат в стените.
 През деня, подпомогнати от църковното  
настоятелство, неколцина зидари успяха да пре-
мерят сянката на един петел, зазидаха мярката в 
тухлените стени, работата продължи чевръсто до 
вечерта и вечерта сводовете на прозорците бяха 
завършени. По-нагоре зидарията тръгна леко, стиг-
на се до покрива, скроиха го хубаво, покриха всичко 
с марсилска керемида, наричана по нашия край цигла, 
туриха кръст и църквата застана гола-голеничка пред 
цялото селце. Тепърва трябваше да се измаже, да се из-
пише, да се изпълни цялата със светии и с грешници, 
с четиридесетте мъченици, с рая, с ада и всичко там, 
каквото е необходимо за една църква. Дотук всичко 
добре, обаче се оказа, че докато нашите открият 
гласа на петел и докато зазидат сянката му, за да 
скрепят стените на църквата, църковното настоя-
телство е останало без пари, защото е платило два 
пъти повече надници на работниците.
 […] Едва по-късно се изясни, че никаква нечис-
та сила не е разтуряла зидарията, ами че това са го 
правили нашите хора, тъй като в ония години на-
мирали мъчно работа. Църковното настоятелство 
също знаело много добре кой събаря зидарията, но се 
хванало за поверието и за вграждането на сянката, 
защото се надявало, че по тоя начин народът ще ста-
не по-набожен. Пък то как може един народ да стане 
по-набожен, когато през деня зида църквата, а през 
нощта руши зидарията?“

1  Защо майсторите рушат сами построеното? Би 
ли им хрумнало да го правят, ако не знаеха историите 
за вграждането?
2  Защо според вас майсторът избира да се вгради 

сянката на петел, а не на друго животно или на човек?
3  Какви са мотивите на църковното настоятел-

ство да се престори, че вярва на рушенето от тайс-
твена сила нощем?

4  Може ли да се направи един народ вярващ с измама? 
Какво се постига така – вяра или суеверие?
5  Накрая църквата остава недовършена, защото 

парите за строежа са свършили. Има ли печеливши и 
губещи от цялата история? Може ли да има истин-
ски печеливши всъщност?

1   народните песни са свързани с различини
 дейности от живота на човека и общността.
2   Митическите народни песни са близки до 
 мита – митическите песни за вграждането 
 водят началото си от митовете за 
 Сътворението.

3   В народните песни намира отражение 
 отношението на човека с общността.
4   Времето и мястото в народните песни 
 са неопределени.

ОБОБЩЕНИЕ
 

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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II.4. 
ФОЛКЛОРЕН КАЛЕНДАР

 Всички знаем какво е годишен календар. Според него годината започва на 
1 януари и свършва на 31 декември. В този календар времето е подредено по дни, 
седмици и месеци. Думата „календар“ произлиза от латинската дума „календи“. 
С нея древните римляни означавали първия ден от седмицата в календара си. Де-
ленето на времето на месеци и години се определя от движението на небесните 
тела. Годишният календар, който днес повечето страни по света използват, 
отразява движението на Слънцето.
 В земеделските общества календарът е изграден върху разбирането за 
природния кръговрат. 

 Фолклорният календар  на българите разделя годишния кръг (цикъл) на 
две полугодия:

 • Лятното полугодие започва на Гергьовден (6 май) и свършва на Дими-
тровден (26 октомври); 
 • Зимното полугодие започва на Димитровден и свършва на Гергьовден.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво е фолклор?
2. Какво е фолклорна общност?
3. Какво наричаме годишен трудов кръг (цикъл)?
4. Как се дели годишният трудов цикъл на българите?

Еньовден 
(24 юни)

Голяма Богородица

Димитровден

Кръстовден

Архангеловден

Андреевден

Никулден

Св. Ана
Игнажден

Коледа 
(25 декември)

Васильовден
Богоявление

Трифон Зарезан

Заговезни
1 март

Благовещение

Лазаровден

Цветница

Великден

Годишен
трудов и празничен 

цикъл

Гергьовден
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 Фолклорният календар на българите е очертан от фолклор-
ните празници на общността през годината. Можем да кажем, че 
фолклорният календар съществува едновременно с официалния – по 
първия празнуваме фолклорните празници (Гергьовден, Великден, Ди-
митровден и др.), по втория отчитаме протичането на времето.
 Най-важните фолклорни празници, които очертават бъл-
гарския фолклорен календар, са:

   Коледа (Рождество Христово) – 25 декември, 
  зимно слънцестоене
   Васильовден – 1 януари
   Йордановден (Богоявление) – 6 януари
   Трифон Зарезан – 1 февруари
   Сирни заговезни – подвижен 
   Баба Марта – 1 март
   Благовещение (Благовец) – 25 март
   Лазаровден – подвижен
   Цветница – подвижен 
   Великден – подвижен
   Гергьовден – 6 май
   Еньовден – 24 юни, лятно слънцестоене
   Голяма Богородица – 15 август
   Кръстовден – 14 септември
   Димитровден – 26 октомври
   Андреевден – 30 ноември
   Никулден – 6 декември
   Игнажден – 20 декември

 Фолклорният празничен цикъл може да се раздели на още 
две половини, отбелязани от празниците, които почти съвпадат 
с лятното и зимното слънцестоене – Еньовден и Коледа. Това 
говори за пряката връзка между движението на Слънцето за една 
година и годишния празничен кръг. 
 От посочените празници се вижда, че с изключение на 
празника на Баба Марта всички останали имат съответствие 
в християнския календар на Българската православна църква. 
Причината за това е, че българската фолклорна култура е преплетена 
с християнската. Това дава основание на фолклористите да 
говорят за фолклорно християнство.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО  
РАЗБРАХМЕ

1  Как е подредено времето в 
официалния календар?

2  Какъв е произходът на думата 
„календар“?

3  Какво означава „природен кръ-
говрат“? Как е отразен той в ка-
лендара на старото земеделско 
общество на българите?

4  Кой празник поставя началото 
на лятното полугодие?

5  Кой празник поставя началото 
на зимното полугодие?

6  на кой празник започва новата 
година според фолклорния кален-
дар?

7  Съществува ли връзка меж-
ду фолклорната и християнската 
култура? Аргументирайте се.

8  наблюдавайте изображението 
на празничния и трудовия кръг. 
Ако Коледа и еньовден поделят 
кръга вертикално в зависимост от 
лятното и зимното слънцестоене, 
на кои празници той може да се 
раздели хоризонтално? 

9  наблюдавайте изображението 
„Колелото на живота“. Какво е из-
образено в кръга, който е разде-
лен на четири равни части?

10 Какво е изобразено във външ-
ния кръг, който е оцветен в синьо?

11 Потърсете съответствие меж-
ду двата кръга и ги съпоставете, 
като имате предвид, че изобра-
зяват етапи в човешкия живот и в 
природата.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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КОЛЕДА

 Коледа е фолклорен празник, който се отбелязва на 25 декем-
ври. С него се поставя началото на годишния празничен и трудов 
цикъл. В различните народни говори е известен още като Божич или 
Божик. Съвпада с християнския празник Рождество Христово и е по-
влиян от него. Названието „Коледа“ подобно на думата „календар“ 
произхожда от латинската дума „календи“.
 В християнството датата 25 декември е приета за рожде-
на дата на Исус Христос. Това оказва влияние върху цялата коледна 
обредност. Основната тема е раждането на младия Бог. В Коледа 
са отразени и множество предхристиянски вярвания, в които осно-
вен е култът към Слънцето – то се осмисля като божество. Това е 
причината в коледарските песни да се пее за Млада бога, за Господ, за 
Христа бога, но и за раждането на новото Слънце.
 Ето как изглежда роденият на Коледа Бог:

 Моят син, той си личи – 
 на чело му – ясно слънце,
 на гърди му – ясен месец,
 на глава му – дребни звезди.

 „Народни песни от Североизточна България“, Т. I

КОЛЕДНАТА ОБРЕДНОСТ

 Коледната обредност се разгръща в обичаите на Бъдни вечер 
(24 декември) и в коледуването.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. С кой празник се поставя началото на лятното полугодие в българския     
    фолклорен календар?
2. С кой празник се поставя началото на зимното полугодие в българския  
    фолклорен календар?
3. на кой християнски празник съответства празникът Коледа?
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 Трапезата на Бъдни вечер е важна част от коледната обредност. 
Ястията са постни и нечетен брой. Трапезата е изобилна, за да е богата и 
предстоящата година. Обредният хляб на Бъдни вечер е знаков за трапе-
зата. В старите традиции на българите хлябът (краваите) са били повече 
– за овчаря, за лозаря, за орача, за коледарите. В средата на трапезата се 
поставял краваят боговица, който символизира тялото на Христос. Той 
се разчупва от най-възрастния мъж в къщата на толкова части, колкото 
са хората на трапезата. Трапезата се кади с тамян пак от най-възраст-
ния мъж. Движенията му при каденето са от дясно наляво, както се жъне 
жито. Докато кади, произнася християнската молитва „Отче наш“.
 Трапезата има и важно символично значение. Тя не е само място, 
където се поставя храната – вярва се, че на нея заедно със семейството 
сядат и християнските светци. Ето един пример:

   Що ми е мило и драго
   на небе месец да гледам,
   около месец – ограда,
   сред оградата – трапеза,
   на трапезата – три светци:
   най-напред – свети Илия,
   до него – сестра Мария,
   и до нея – свети Петър. 

 Виждаме, че трапезата е свещено място. Тя е едновременно на зе-
мята, но и небесна трапеза, на която седят едни от най-важните хрис-
тиянски светци.
  Бъдникът е основен символ в обредността на Бъдни ве-
чер. Това е здраво дърво – дъб или круша, което трябва да гори през ця-
лата нощ. Дървото се отсича предишния ден от момък, на когото му 
предстои женитба. Дървото не е обикновено. То се подготвя да бъде 
бъдник, като откъм дебелата част се издълбава дупка. В нея се слагат 
зехтин, тамян и восък и се запушва с дървен клин. Обредът се нарича 
„миросване“. Докато се извършва, се пее обредна песен. След това бъд-
никът се повива с бяло платно. Тези действия подсказват, че към бъ-
дника се отнасят като към тяло, което се освещава. Горящият бъдник 
символизира Слънцето и неговото раждане. 
  Коледуването е един от най-важните ритуали в колед-
ната обредност. Това е ритуал, който отбелязва преминаването на 
момчетата от общността на децата в общността на мъжете. Коле-
дарската дружина символично се осмисля като воинска група, а участни-
ците в нея – като воини.
 Основни участници в коледуването са неженени момци. За Коле-
да момчетата за пръв път обличат празнично облекло и запасват пояс, 
с което отбелязват своето възмъжаване. Подготовката на коледарите 
започва още от Игнажден (20 декември). Те разучават коледарски песни и 
определят водач на групата – станеник, цар. 
 Водачът на групата е по-възрастен женен мъж. В неговия дом 
се разучават песните, разпределят се групите и се определя как ще се 
движат. Движението на дружината е от изток на запад, с което подра-
жават на движението на слънцето.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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КОЛЕДАРСКИТЕ ПЕСНИ

 В нощта на Бъдни вечер коледарската дружина обхожда всички 
къщи в селото. Това има символично значение – благославянето на всяка 
къща и на нейните членове е своеобразно „припомняне“, че те съста-
вят общността на селището.
 1. Коледарите пеят песни по своя път. Съобщават за присти-
гането си пред всеки дом с песента „Бог се роди, коладе ле, / тази вечер, 
коладе ле“. 
 Водачът на дружината честити Коледа на стопанина на къща-
та, след което го пита: „Славите ли Бога?“. Стопанинът отговаря: 
„Славим, славим, добре сте дошли!“.
 2. Влизайки в нечий дом, коледарите изпяват песен на домакина:

   Станенине, господине,
   добри сме ти гости дошли,
   добър сме ти глас донесли
   низ хубава долна земя...
   
Началото на песента показва три неща:
   в къщата влизат добри гости – добри са заради вестта, която 

носят;
   донесли са добър глас – това е вестта за раждането на Млада бога;
   идват от долната земя – това е отвъдният свят, светът на 

предците.
 Ритуалът коледуване се доближава до мита, като включва в 
себе си песента благословия и обхождането на къщите. Думите, кои-
то коледарите изричат във вид на песни в коледната нощ, не са обик-
новени – вярва се, че те са магични и могат да променят бъдещето, 
като го направят по-добро.
 3. Във всеки дом коледарите пеят песни на всеки в зависимост 
от възрастта, пола и професията му. Така има песни на:
 • домакин; • овчар; • ловец; • мома; • ерген; • невеста; 
 • малко момче; • малко момиче.

   Пространството в коледната обредност
 Ако проследим движението на коледарската дружина, ще ви-
дим, че коледарите извървяват символичен път. Той много прилича 
на пътя, който изминава героят във вълшебните приказки. В коледар-
ските песни се пее, че коледарите идват от долната земя и донасят 
добър глас. Във вълшебната приказка юнакът слиза в долната земя и 
връща оттам похитената златна ябълка.
Коледарите:     Най-малкият брат:
1. идват от долната земя;            1. слиза в долната земя;
2. носят добър глас (родил се е Бог).           2. връща златната ябълка.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  С кой християнски празник 
съвпада фолклорният празник 
Коледа?

2  Коя е основната тема в ко-
ледната обредност?

3  Как се осмисля слънцето 
в коледната обредност? Кой 
предмет от коледната обред-
ност е символ на раждащото се 
слънце?

4  Защо коледуването е важно 
за всеки мъж от фолклорната 
общност?

5  По какво се различава вода-
чът на коледарската дружина от 
останалите членове?

6  Каква е посоката на движе-
ние на коледарската дружина в 
рамките на селото?

7  Какъв е символичният път, 
който изминава коледарската 
дружина според коледарските 
песни? По какво този път прили-
ча на пътя, изминат от най-мал-
кият брат в приказката „Тримата 
братя и златната ябълка“?

8  Защо коледарите са нарече-
ни „добри гости“ в песента?

9  Какво означава изразът „до-
бър глас“? Какво е символично-
то му значение?

10 Какво означава изразът „дол-
на земя“? Как се дели светът 
според фолклорните представи?
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1. Посетете специализираният портал „литер-
нет“. Ще го откриете лесно, като изпишете за-
главието му в някоя от интернет търсачките.

2. След като вече сте в портала, запишете в 
неговата вътрешна търсачка израза „коледар-
ски песни“ и задайте търсене само в портала. 
Търсачката ще ви препрати в електронния сбор-
ник „Българска народна поезия и проза в седем 
тома“ – том II: ОБреДнИ ПеСнИ.

3. Потърсете в съдържанието на сборника част-
та „Коледни песни“.

4. В тетрадките си препишете по четири стиха от 
песни по избор за: домакин; овчар; ловец; мома; 
ерген; невеста; малко момче; малко момиче.
Ако искате да видите част от богатството на 
българския словесен фолклор, влезте в начал-
ната страница на портала:
1. Потърсете в лявата лента графата „раздели/
рубрики“.

2. Кликнете върху графата. Ще отворите страни-
цата „раздели“

3. Изберете раздел „фолклор и митология“ и 
кликнете върху него.
4. Ще се отвори страницата с трите раздела 
„Антологии“, „Сборници“, „Чужд фолклор“.

5. Можете да отворите разделите „Антологии“ и 
„Сборници“. Там ще видите огромна електронна 
библиотека с книги, съдържащи само фолклор-
ни творби.

6. Отворете няколко сборника. най-вероятно 
ще се затрудните да разберете текстовете на 
фолклорните песни. не се отчайвайте – песните 
са стари и са записвани на народните говори. 
Съвременният език се е отдалечил твърде мно-
го от езика на песните. За вас на този етап е 
достатъчно да знаете, че българският словесен 
фолклор е много богат. След време някои от 
вас може да станат изследователи на фолклор. 
Тогава няма да ви е трудно да разбирате запи-
саното от фолклористите.

7. направете „интернет разходка“ за родители-
те си, като ги запознаете с откритото от вас в 
електронния портал „литернет“.

ИНТЕРНЕТ ПРОУЧВАНЕ

 1. Трапеза. Знаете ли, че думата „трапеза“ 
на гръцки език означава „банка“? Трапезата е мяс-
тото, където се събира цялото семейство, но на 
Бъдни вечер на нея „сядат“ и всички светци. Тра-
пезата е символ на съхраняване на най-ценното, 
а за фолклорния човек това са семейството и све-
тците, които се осмислят като предци.

 2. Бъдник. Вече казахме, че бъдникът сим-
волизира раждащото се слънце. Пепелта от бъ-
дника се прибира и се слага след това в житото за 
посев, за да бъде богата реколтата.

 3. Хляб (боговица, кравай). В християн-
ската религия хлябът символизира тялото на Исус 
Христос. Върху обредните хлябове често се изо-
бразяват оформени от тесто кръст, двор, къща, 
кошара, ниви, рало, грозде. Така върху хляба се 
появяват още символи – на дома и на най-важните 
дейности за българите в миналото.

 4. Слама. По традиция под трапезата на 
Бъдни вечер се разстила слама. Тя символизира 
връзката със земеделската дейност, но и с хляба. 
Вечерята започва рано, за да узреят рано житата. 
Само стопанинът може да става от трапезата, но 
трябва да ходи приведен, за да са приведени от 
зърно класовете. Децата се търкалят върху слама-
та на една страна, за да натежат от зърно и да „по-
легнат на една страна“ житните класове. Оронени-
те от сламата зърна хвърлят на хармана, за да има 
много зърно. Класове от сламата подпъхват под 
гредите на покрива, за да израсте високо житото.

 5. Засичане с брадва. В много краища на 
България преди вечерята на Бъдни вечер стопа-
нинът излиза с брадва и символично замахва към 
овощните дръвчета, които не дават плод. Вярва 
се, че следващата година тези дръвчета ще дадат 
много плод.  

ЛюБОПИТНО!

 Коледната обредност е много богата 
на символи. За да успеем да разберем всич-
ко, което казват обредите, трябва да позна-
ваме символното значение на отделните об-
редни предмети:

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ВЕЛИКДЕН

 Великден, или Възкресение Христово, е най-големият про-
летен християнски празник. Празникът е подвижен. Всяка година 
датата за честване на Великден се мени. Определя се по първото 
пълнолуние след пролетното равноденствие. Например: пролетно-
то равноденствие е на 21 март. За 2016 г. първото пълнолуние след 
пролетното равноденствие е на 22 април – значи, Великден ще бъде в 
следващата неделя, на 1 май.
 Християните вярват, че Бог Отец изпраща Сина си – Исус 
Христос – на земята, за да изкупи греховете на хората. Седмицата 
преди Великден се нарича Страстна седмица. За това какво се случва 
през тази седмица, разказват четирите Евангелия.

 Страстната седмица е последната седмица от живота на 
Исус Христос. Тя започва с влизането му в Йерусалим и завършва с 
неговото възкресение.

 Исус Христос е обвинен в богохулство, арестуван, осъден 
на смърт и разпънат на кръст, където след неимоверни страдания 
умира. След това е свален от кръста и погребан.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. С кой годишен сезон можем да свържем Великден?
2. Част от кое полугодие на годишния стопански кръг е Великден?
3. Опишете пролетта като сезон. Кои са най-характерните му черти?
4. Какво се променя в природата през пролетта?
5. По какво пролетта се отличава от зимата? 

Художник на илюстрациите:
Юлиус Каролсфелд

Влизането на Исус Христос 
в Йерусалим

Залавянето на Исус Христос
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 На следващия ден на разсъмване Мария Магдалина – една от 
най-верните последователки на Божия син – заедно с други жени на-
мира гробницата, в която е погребан Исус Христос, празна. Така те 
установяват неговото възкресение.

 Според Евангелията Исус се явява на своите ученици в про-
дължение на четирийсет дни след своето възкресение, след което се 
възнася на небесата.

 Във всички митологии и религии преди християнството бо-
говете живеят в свят, различен от човешкия. Боговете определят 
правилата на земята и хората са длъжни да ги спазват, за да не бъдат 
наказани. Според християнството Бог се въплътява в човек. Синът 
Божи Исус Христос не наказва хората – напротив, жертва се, за да 
изкупи греховете им. Той е Бог, който проповядва любов. Защо де-
нят на Възкресението е наречен „велик“? Денят е велик, тъй като с 
възкресението на Божия син Исус Христос е победена смъртта. 

 Всеки ден от Страстната седмица се нарича „Велики“ – Ве-
лики понеделник, Велики вторник и т.н. Страстната седмицата 
завършва с Великден. Църковната служба започва на Велика събота 
вечерта. Точно в полунощ се възвестява възкресението на Исус Хрис-
тос. Християните се поздравяват с „Христос возкресе“ – отговаря 
се с „Воистина возкресе“. 
 Днес думата „страст“ означава силно чувство. Казваме „лю-
бовна страст“ – силно влюбен. В старобългарския език „страст“ оз-
начава „страдание“. Страстната седмица е седмицата на страда-
нията на Исус Христос.Възнесението на Исус Христос 

(стенопис)

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Защо Бог Отец изпраща сина си Исус Христос на земята?
2     Как се нарича седмицата преди Великден?
3     Как се нарича всеки ден от Страстната седмица?
4     Какво се случва по време на Страстната седмица според евангелията?
5    Кой пръв установява възкресението на Исус Христос?
6     Как се поздравяват християните след възвестяването на Възкресение Христово?
7     По какво се различава християнският Бог от боговете на древните гърци?
8     Защо за християните денят на Възкресението е определен като велик?

Разпятието на Исус Христос

Възкресението на Исус Христос

Явяването на Исус Христос 
на учениците

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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 Великденската обредност има няколко про-
явления, които са свързани:

    обредни предмети:
 • великденски яйца;
 • великденски хлябове;
     музикални форми:
 • великденски песни;
 • великденски хора.

 ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ЯЙЦА са най-типични 
за великденската обредност. яйцата са митоло-
гичен образ още от предхристиянски времена. Те 
отразяват вярването за произхода на Вселената 
от яйце. Митът за произхода на света от яйце е 
основен в митологиите на много народи.
 Християнството преосмисля тези възгле-
ди, като свързва яйцето с възкресението на Исус 
Христос.
 По традиция великденските яйца се боя-
дисват в червено. Червеният цвят има различни 
символни значения: 
 • предпазващо – вярва се, че червеният 
цвят пази хората от зловредни сили.
 С първото боядисано яйце се потъркват 
челото и бузите на децата, за да ги предпазва. Съ-
щото яйце се поставя пред иконата на домашния 
иконостас, за да предпазва дома и семейството. 
При опасност от градушка първото яйце се изнася 
от домакинята на двора. Вярва се, че то прогонва 
градушката.
 • сътворяващо (продуциращо) – вярва се, 
че червеният цвят осигурява и подсилва плодо-
родието. 
 Великденските яйца се носят на нивите 
или се заравят в първата изорана бразда. В някои 

краища на страната разхвърлят черупки от черве-
ни яйца в посевите или в хамбарите1. Известна е 
практиката да се поставят червени яйца в чеиза2 
на момите. Това е свързано с желанието да се 
раждат деца, като по този начин се осигурява про-
дължението на рода.

 ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ХЛЯБОВЕ
 Великденските хлябове заедно с яйцата са 
централни предмети във фолклорната великден-
ска обредност. Християнската традиция свързва 
хляба с тялото на Исус Христос.
 Приготвянето на великденския хляб е 
свързано с великденските яйца, тъй като в хляба 
се поставят червени яйца. По традиция яйцата се 
боядисват най-често на Велики четвъртък или в 
събота срещу Великден. Това обикновено са дни-
те, в които се приготвят и великденските хлябове. 
Традиционният великденския хляб се приготвя от 
най-хубавото брашно. В него не се слагат яйца и 
захар. Замесва се като обикновен хляб с вода, сол 
и мая. Яйцата се вграждат във великденския 
хляб, когато той вече е омесен. Хлябът се опича с 
вграденото в него червено яйце.
 Присъствието на великденските яйца и 
хлябове на трапезата я превръща в празнична.
 Днес великденските хлябове са заменени 
от козунаци. Те са включени в съвременния вари-
ант на празника, но не са традиционни за българ-
ската фолклорна култура.

ЛюБОПИТНО!

 Празникът Великден е през пролетта и в него е отразена идеята за възраждащата се при-
рода. Подобно на Коледа тук отново централен образ е слънцето. Откриваме неговото символич-
но проявление в огньовете на Сирни заговезни (Поклади). С този празник се поставя началото на 
богатата великденска обредност. 

РЕчНИК
1. хамбар – място за съхранение на зърнени храни (жито).
2. чеиз – дрехи и покъщнина, които булката занася в новия си 
дом след сватбата.
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ВЕЛИКДЕНСКИ ПЕСНИ 

 Великденските песни са особено важна част от великденската об-
редност. 
 Подобно на коледарските песни те имат своя тематика и изпълните-
ли. Великденските песни притежават няколко важни черти:
 1. Основни герои във великденските песни са митични същества – са-
модиви, змейове, змеици, които отвличат девойки, млади жени, момци и деца. 
 2. Тематиката (това, за което се пее) е свързана с любовта и брака. 
За разлика от коледарските песни, в които се пее за раждането на Бог, в тези 
песни не се пее за неговото възкресение. Във великденските песни се пее за 
любовта на младите, която често е застрашена от зли сили. 
 3. Универсален характер – тези песни не се изпълняват единствено на 
Великден – те са едни и същи за всички пролетни празници (Лазаровден, Цвет-
ница, Гергьовден и др.).
 4. Песните са хороводни – изпълняват се по време на великденските 
хор�.
 5. Нехороводни песни – голяма част от великденските песни се изпъл-
няват по време на различни обреди и части от празника:
 • при „писане“ (боядисване и рисуване) на яйца;
 • на великденската трапеза;
 • на великденските люлки (момците люлеят момите);
 • по време на обхождане на нивите с икони и др.

ВЕЛИКДЕНСКИ ХОРÀ

 Хор�та на Великден се изпълняват в определено време и място. 
 ● Време
 Играят се на Великден и през цялата седмица след него. Тази седмица 
се нарича Празна1. „Празна“ означава празна от труд – седмица, в която не се 
работи, а се празнува. Хор�та се изпълняват предимно следобед.
 ● Място
 Изпълняват се на различни места: на селския мегдан (центъра на село-
то); на хорището – специално определено за хор� място, често в края на село-
то; на поляни извън селото. В някои краища на страната великденските хор� 
се изпълняват в двора на църквата.

РЕчНИК
1. празник – думата произлиза 
от думата „празен“ – без труд. 
В седмия ден Бог си починал. Не 
работил и затова този ден се 
определя като празник.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ДРАГАНА И САМОДИВИ

Великден – празна неделя,
Гергьовден – поле широко,
равна зелена морава,
заман1 ми бъди зелена
като през празна неделя,
сбор да са сбира на тебе,
от девет села сборове,
от десетото Драгана,
Драгана с бая2 Йован.
Заигра хоро голямо
на зелената морава.
Ето Драгана че иде,
Драгана с бая Йован,
та си на хоро прихвана.
Сви се, изви се вихрушка;
никому нищо не стори,
ала Драгана зло стори,
че си ù взе кърпата
и сукното3 ù опраши,
и лицето ù оваля.
Драгани взе кърпата,
в синьо я небе изнесе.
Драгана казва на баю си:
– Бае Йоване, Йоване,
айде ма, бае, изведи
на самодивско езеро,
лицето да си умия,
кърпата да си опера,
сукното да си изтрия!
И Йован си я послуша,
та я заведе, заведе
на самодивско езеро,
та си лицето умила
и кърпата си опрала,
и сукното си изпрала.
Там заварила три жени,
три жени, три самодиви;
те Драгани говорят:
– Мома хубава Драгано,
мий си, не мий си лицето,
пери, не пери кърпата,
трий си, не трий си сукното,
ти си си наша, та наша,
нека си иде байо ти!

РЕчНИК
1. заман – молба; „Моля те, бъди ми 
зелена…“.
2. бай – батко. 
3. сукно – плат, от който се правят 
връхни дрехи. В песента – със значе-
ние на връхна дреха.

Песента е от сборника „Българ-
ско народно творчество в два-
надесет тома“, Т. ІV – „Митиче-
ски песни“. В текста на песента 
са променени някои диалектни 
форми на думи, за да се улесни 
разбирането.

1  По кое време от годишния 
празничен цикъл протича случка-
та в песента? Кои думи подсказ-
ват това?

2  Къде протича действието?

3  Какво е „злото“, което се 
случва на Драгана?

4  Къде иска да бъде заведена 
Драгана, за да си „умие“ лицето?

5  Какво се случва на самодивско-
то езеро?

6  Преразкажете сюжета на пе-
сента.

КАКВО КАЗВА ПЕСЕНТА?

 Времето в песента
Още от първите стихове на пе-
сента разбираме, че действието 
протича на Гергьовден. Много чес-
то във великденските песни се въз-
пяват едновременно Великден и 
Гергьовден. Пролетта е сезонът, в 
който природата се възражда. 
 Мястото в песента

Действието протича на „зелена 
морава“. Зеленият цвят подсказва 
за събуждащата се природа. В също-
то време „моравата“ (поляната) е 
място, което е извън селото. Това 
го прави несигурно. В местата из-
вън селото могат да дойдат ми-
тични сили, в случая – самодиви. 
Старите българи вярват, че само-
дивите обитават езера и поляни 
високо в планината. Това са места, 
опасни за хората.
 Героите в песента

В песните, изпълнявани на пролет-
ните празници, се пее за любовта 
между млади или се възпяват млади 
– девойки и момци. Възраждането 
на природата е символ на предсто-
ящите брачни връзки при хората. 
След брака младите хора променят 
своя статут (обществено поло-
жение) – вече са част от друго се-
мейство. Времето на промяна се е 
разбирало като опасно, застраша-
ващо младия човек. Тази опасност 
в песните от пролетния цикъл 
символично е описвана като среща 
с митични сили, които застраша-
ват младите, като ги отвличат в 
отвъдния свят.
Героинята Драгана е похитена от 
три самодиви. В края на песента 
те ù казват да изпрати батко си 
Йован, тъй като вече е тяхна и не 
би могла да се върне в своя свят.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои са най-големите празници за християните?
2. С кой празник се празнува възкресението на Исус Христос?
3. Къде преминава последната седмица от живота на Исус Христос?

ПАСХА

 Пасха е празник, с който се отбелязва Изходът на еврейския народ 
от Египет. Но как започнало всичко това?
 През ХVI в. пр. Хр. евреите били роби в Египет, но еврейският 
народ се множал. Фараонът разпоредил евреите да бъдат измъчвани с теж-
ка работа, а новородените еврейски момчета да бъдат убивани, като се 
оставят живи само момичетата. 
 На Аврам и Йохаведа им се родил син. Детето било много красиво. 
Майката, от страх да не бъде убито от хората на фараона, го укрива-
ла в продължение на три месеца. Като видяла, че повече не може да пази 
детето си в тайна, изплела кошница от върбови клонки и я замазала със 
смола, за да не пропуска вода. Йохаведа поставила детето в кошницата и 
я скрила в тръстиката на река Нил, като оставила сестрата на детето 
– Мириам – да наблюдава отдалеч кошницата, за да не се случи нещо. 
 Дъщерята на фараона заедно със слугините си отишла край реката 
да се къпе. Докато влизала във водата, съзряла кошницата с детето. Из-
пратила една от слугините да я вземе. Отворили я и с учудване открили 
плачещото дете. Принцесата се досетила, че навярно детето е от рода 
на евреите, но го пощадила и решила да го осинови. Потърсили кърмачка 
от еврейските жени и попаднали на майката на детето.
 Йохаведа с голяма радост взела детето си. Дъщерята на фараона 
нарекла детето Мойсей, което означава „спасен от вода“.
 Мойсей порасъл и станал красив мъж. Въпреки че бил отгледан в 
дома на фараона, той не забравил, че принадлежи на еврейския народ. Вед-
нъж се случило да защити свой сънародник от египтянин. Това било при-
чина да избяга от Египет и да се засели в Мадиамската страна.
 Минали четирийсет години от деня, в който Мойсей напуснал 
Египет. Веднъж той пасял овце на планината Хорив, когато му се явил ан-
гел, изпратен от Бог. Ангелът стоял сред къпина, която горяла в пламъци, 
но не изгаряла. чрез ангела Бог наредил на Мойсей да се върне обратно в Еги-
пет и да изведе своя народ, като го спаси от робство. Мойсей се върнал и 
поискал от фараона да освободи евреите. Фараонът отказал.
 Тогава Бог изпратил десет беди на Египетското царство, за да 
принуди фараона да пусне евреите. Единствено Мойсей имал силата да се 
справя с всяка беда.
 (1) Бог изпратил първа беда – водата в Египет, в река Нил и във 
всички кладенци и локви се превърнала в кръв. Настанала страшна жажда. 
След молба на фараона Мойсей направил така, че водата отново възвърна-
ла предишния си вид. (2) Но Бог изпратил нова беда – навсякъде се появили 
жаби. Те влизали в домовете, в храната и в леглата на египтяните. Отново 
Мойсей отстранил бедата. (3) Третата беда били въшките, които Бог из-
пратил. Те покрили цялата земя на Египет. И този път Мойсей помогнал. 

Мойсей – скулптор Микеланджело, 
църквата „Свети Петър“, Рим

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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Мойсей пред неизгарящата къпина 
(византийска мозайка) – манастир 
„Света Катерина“ в планината 
Синай, Египет

Стената на плача в Йерусалим. Тя е 
единствената, оцеляла от храма в 
Йерусалим след неговото разрушаване. 
Пред нея винаги може да се видят 
молещи се евреи. Вярващите пишат 
молбите си към Бог на листчета и ги 
пъхат в процепите на Стената.

(4) Гневът на Бог се стоварил върху египтяните и във вид на рояци 
мухи. Мойсей настоявал фараонът да пусне евреите, но господарят не 
отстъпвал. Мойсей и този път помогнал. (5) Мухите, които Бог изпра-
тил, били заменени от мор по животните – воловете, кравите, овцете 
и камилите на египтяните започнали да измират. Когато фараонът и 
този път отказал да пусне евреите, (6) Бог изпратил нова беда – тела-
та на египтяните се покрили с рани. (7) След това Бог изпратил огън и 
град върху египетската земя и египтяните. Мойсей прострял жезъла си 
и градът спрял, но фараонът продължавал да не отстъпва. (8) Започнало 
нападение на скакалци, които унищожили реколтата, която била оцеля-
ла от градушката. Тогава фараонът поискал Мойсей да се помоли на Бог 
да отмени тази беда. Мойсей се помолил и Бог изпратил силен вятър, 
който издухал скакалците в червено море. Но сърцето на фараона било 
все така кораво и той не искал да пусне евреите. (9) Тогава Бог изпратил 
непрогледна тъма, която не се разсеяла три денонощия и никой от егип-
тяните не могъл да помръдне от мястото си. Всичко отново се пов-
торило. Тогава Бог казал на Мойсей да предаде на фараона, че ще изпрати 
най-страшната беда. (10) Най-страшното наказание било това, че Бог 
щял да вземе като жертва всички първородни деца на египтяните – от 
това на фараона до това на последния слуга. Закоравялото сърце на фа-
раона и този път не отстъпило.
 Господ повелил чрез Мойсей всеки евреин да заколи агне, да отбе-
лежи с кръвта му своя дом и цяла нощ да пирува. Агнето трябвало да се 
изяде с безквасен хляб и горчиви треви. През нощта на земята се спуснал 
Ангелът на смъртта и минал през Египет, убивайки първородния син на 
всяко египетско семейство, включително наследника на фараона. Анге-
лът заобикалял домовете на евреите, които били отбелязани с кръвта 
на жертвените агнета. Едва тогава фараонът разрешил на Мойсей да 
изведе евреите от Египет.
 Оттогава евреите празнуват Деня на избавлението от 
робство. Бог повелил: месецът, през който станали тези събития, да 
бъде пръв в календара на евреите. четиринайсет дни след него да се праз-
нува Пасха, а на другия ден – Празникът на безквасните хлябове.
 Евреите продължили да честват празника Пасха до 70 г. сл. Хр. в 
столицата на еврейското царство Йерусалим, тъй като там се нами-
рал единственият техен храм. От тази година евреите продължили да 
честват празника, но без храм – Пасха се превърнал в семеен празник.

Преразказано по Изход (Библия)
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   разделете разказа за Мойсей на епизоди, 
като озаглавите всеки от тях. работете в тетрадките.
2   В какво положение се намирал еврейският 
народ през XVI в. пр. Хр.?
3   Каква е причината фараонът да разпоре-
ди да бъдат убивани всички новородени еврейски 
момчета?
4   Как майката на Мойсей – Йохаведа – го 
спасява?
5   Кой дава името на Мойсей?
6   Какво означава името „Мойсей“?
7   Защо според вас пратеникът на Бог – анге-
лът – се явява на Мойсей сред горяща, но неизга-
ряща къпина? Как може да се тълкува образът на 
неизгарящата къпина? Дайте предположения, без 
да се притеснявате, че може да сбъркате.
8   Знаете ли какво е значението на съвремен-
ния символ „вечен огън“?

9   Може ли да кажем, че между библейския 
символ „неизгаряща къпина“ и държавния символ 
„вечен огън“ съществува прилика? Аргументирай-
те се.
10   Защо Бог изпраща беди на египтяните?
11   Колко на брой са бедите, изпратени от Бог 
на египтяните?
12   Коя е първата беда, която Бог изпратил на 
египтяните?
13   Коя от всички беди е най-страшна?
14   Откривате ли символична връзка между 
първата и последната беда? разсъждавайте сво-
бодно, без да  се притеснявате, че може да сбър-
кате в мненията си.
15   Какъв бил знакът, по който Ангелът на 
смъртта различил къщите на евреите от къщите 
на египтяните?
16   на кой ден от първия месец в календара на 
евреите се отбелязва Пасха?

Пасхалната трапеза

Празничната пасхална трапеза се нарича Седер 
и включва точно определени храни:
1. Безквасен хляб (маца). Квасът1 е символ на 
греха. Бог разпорежда евреите да ядат безквасен 
хляб, за да се очистят от греха.
2. Горчиви билки (марор) – маруля и хрян.
3. Сладка паста от орехи, сушени или пресни пло-
дове (харосет). Харосетът символизира глината, 
от която евреите правели тухли, докато били роби 
в египет.
4. Солена вода – символизира сълзите, които ев-
рейският народ пролял, докато бил в робство в 
египет.
5. Зелени подправки (карпас) – кервиз, сварен 
картоф или друг зеленчук. яде се преди пасхална-
та вечеря. Целта е да се предизвика любопитство 
у децата, които да започнат да задават въпроси, 
а възрастните да разкажат историята за бягството 
от египет.
6. Печено агнешко месо (зероа) – символизира 
жертвоприношението, което евреите извършили в 
нощта преди Изхода. Зероата не се яде.
7. яйце – твърдо сварено яйце, което се оставя за-
едно с черупката. яде се в началото на вечерята, 
потопено в солена вода.

РЕчНИК
1. квас – рядка смес от брашно и вода. Думата „квас“ има 
връзка с думата „вкисвам“. В сместа от брашно и вода 
протича ферментация (вкисване). Квасът се прибавя към ос-
новните съставки за хляба, за да накара тестото да „бухне“.

ЛюБОПИТНО!

 Пасха (на еврейски Песах) означава 
преминаване. С празника Пасха се отбеляз-
ват Изходът на еврейския народ от египет и 
спасението от робство. Тъй като еврейският 
календар е лунен, датата на Пасха се мени, 
но винаги е между 26 март и 26 април. Месе-
цът, през който евреите излезли от египет, се 
нарича „авив“ или „нисан“ и съвпада с март 
или април. В началото „авив“ бил четвърти-
ят месец от календара на евреите, но след 
Изхода той се превърнал в първи месец от 
годишния цикъл на евреите.

Седерна чиния, върху която 
са наредени основните храни 

за пасхалната вечеря

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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БЕЗКРАЙНАТА КНИГА ТОРА

 Най-важната книга за евреите е Тора (от еврейски – закон). 
Тората разказва най- значимите събития от древната история на 
еврейския народ. Съдържа разказа за сътворението от Бог на света, 
на човека и на еврейския народ. Разказите за робството на евреите в 
Египет и освобождаването им от Моисей също са част от Тората. 
Тората е известна още като Петокнижие, тъй като съдържа пет 
основни книги:
 ●  Битие
 ●  Изход
 ●  Левит
 ●  Числа
 ●  Второзаконие
 Петокнижието е основата на Стария завет. Старият завет 
е тази част от Библията, която е обща едновременно за религията 
на евреите и за религията на християните.
 Петокнижието представлява една цялост. Основни в него са 
две важни събития:
 1. Сътворението на света, на човешкия род и на избрания народ;
 2. Подготовката за влизане в Ханаан (Обетованата земя1) на еврей-
ския народ.
 Приема се, че автор на Тората е самият Мойсей.

Какво представлява Тората?

 Особеното на тази книга е, че тя не е съставена от отделни 
страници, а е сбор от много листове, които са зашити един за друг. 
Така се образува дълга лента с изписан върху нея текст на Петокни-
жието. Този дълъг лист е навит във формата на свитък. При всеки 
ритуал в синагогата се развива част от него, като в същото време се 
навива на успореден свитък.
 При следващия ритуал Тората започва да се чете от място-
то, докъдето е четена предходния път. В края на годината цялата 
Тора е развита от единия свитък и е навита на другия, за да започне 
четенето ù отначало. Така на практика книгата никога не свършва – 
тя е безкрайна.

Тора

РЕчНИК
1. Обетована земя – „обещана земя“. 
Евреите вярват, че Бог им е посочил 
земята Ханаан, или Обетованата 
земя, в която да живеят. Намира се в 
североизточното крайбрежие на Сре-
диземно море.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Какво празнуват евреите на Пасха?
2   Как се нарича месецът, в който евреите избягали от египет?
3   Защо евреите ядат безквасен хляб по време на пасхалната вечеря? 
      Символ на какво е квасът?
4   Колко книги съдържа Тората?
5   Коя от книгите на Тората съдържа разказа за сътворението на света?
6   Кой се приема, че е автор на Тората?
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои са основните фолклорни и религиозни празници за християните?
2. Кой е най-големият религиозен празник за евреите?
3. Коя част от Библията е обща за християнството и юдаизма?

КУРБАН БАЙРАМ

 Курбан байрамът е мюсюлмански празник на жертвоприноше-
нието. С него се отбелязва приключването на годишното поклонение 
пред храма Кааба, който се намира в свещения за мюсюлманите1 град Мека. 
 Според мюсюлманите храмът е от времето на първия човек 
Адам, но е възстановен отново от пророка Ибрахим и сина му Исма-
ил. По-късно около него е изградена Свещената джамия – най-голямата и 
най-почитана от всички мюсюлмани. 
 Празникът е „подвижен“, тъй като датата му се определя по мю-
сюлманския лунен календар2, но винаги е през есента, между септември и 
ноември. Основно за празника Курбан байрам е принасянето на жертва 
(курбан) – овен. 
 Как се поставило началото на празника? 

 Пророкът Ибрахим живеел праведно. Мислите и делата му били изцяло 
посветени на Аллах3. 
 Веднъж Ибрахим сънувал, че Всевишният иска от него да докаже вярата 
си, като принесе в жертва сина си Исмаил. Ибрахим приел безпрекословно жела-
нието на Аллах и се подготвил за жертвоприношението. В най-тежкия за баща-
та момент Аллах прекратил изпитанието, като изпратил овен, който Ибрахим 
да принесе в жертва вместо сина си Исмаил. 
 Аллах изпитал силата на вярата на Ибрахим чрез готовността му да 
жертва най-скъпото, което притежава. Така се поставило началото на религиоз-
ната традиция на мюсюлманите на този ден да се принася в жертва овен.

 Курбан байрам е истински народен празник за мюсюлманите в Бъл-
гария. С него те изразяват почитта си към Всевишния (Аллах) и уважение-
то си към близки и далечни роднини. Мюсюлманите посрещат празника, 
като преди него почистват домовете си и приготвят различни видове 
сладкиши.
 Сутринта на празника мъжете обличат празничните си дрехи и 
отиват в джамията4 на празнична молитва. В това време най-възрастна-
та жена подготвя жертвеното животно, като къносва5 вълната му на 
нечетен брой места. Жертвеното животно трябва да бъде специално 
избрано, тъй като се дарява на Аллах. Съществува легенда сред мюсюлма-
ните, която разказва защо животното трябва да бъде здраво:

 Мюсюлманите вярват, че с жертвеното животно ще се намерят на „онзи 
свят“. Когато се срещнат, жертвеното животно ще се превърне в кон, който ще 
ги пренесе през моста Сърат – мостът, който свързва Рая и Ада. 
 Според легендата мостът е тънък като косъм от женска коса и по-ос-

Свещената джамия „Кааба“ в Мека

РЕчНИК
1. мюсюлманин – мюсюлмани се нари-
чат хората, изповядващи исляма. 
2. лунен календар – свързан е с фазите 
на Луната и тяхната повторяемост. 
При този календар годината се със-
тои от 12 месеца. Лунната година 
има продължителност 354 дни.

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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тър от най-острата сабя. Като жертва не трябва да се принася животно с 
физически недъзи. То трябва да има рога, за които мъртвият човек да се хване, 
когато животното го пренася по моста. Който не прави курбан или го прави 
със слабо животно, не може да мине по моста и пада в ада.

 Курбан байрам продължава в дома на празнична трапеза. На нея 
освен месото на жертвеното животно се поднасят и много сладкиши. 
Една част от курбана се разделя на нечетен брой (3, 5, 7, 9) парчета и се 
раздава на бедните, на съседи и роднини.
 Основен момент в празника е искането на прошка. По-мла-
дите искат прошка от по-възрастните. Първите, на които се иска 
прошка, са дядото и бабата. След това се иска прошка от родители-
те и от по-големите братя и сестри.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Защо празникът Курбан байрам се определя като празник на жертвоприношението?
2   През коя част на годината се чества празникът?
3   Защо датата на Курбан байрам е подвижна?
4   Защо Ибрахим бил готов да жертва сина си?
5   Какво качество на пророка Ибрахим изпитал Аллах?
6   Защо принасяното в жертва животно трябва да бъде здраво и с рога? Какво разказва 
 легендата?
7   Какво освен жертвеното животно се поднася на празничната трапеза на Курбан байрам?
8   на кого освен на близките се раздава от жертвеното животно? Какъв е смисълът на това  
 раздаване според вас?
9   Основен момент в празника е искането на прошка. Знаете ли за подобен обичай в 
 традицията на българите православни християни?

Джамията „Султан Ахмед“ в Истанбул, известна като Синята джамия

РЕчНИК
3. Аллах – арабска дома за „Бог“. Със-
тавена е от определителния член 
„Ал“ и думата „Илах“ – бог. Така
Аллах означава „Богът“.
4. джамия – сграда, в която мюсюл-
маните се събират, за да извършват 
обща молитва.
5. къна – вид растителна кафяво-чер-
вена боя за коса (и за нокти при някои 
народи).
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 яхве (еврейското име на Бог) поискал от Авраам да засвиде-
телства безпрекословната си вяра, като принесе в жертва сина си 
Исаак. Именно тук е разликата между двата разказа.
 Мюсюлманите приемат, че Бог поискал да бъде жертван пър-
вият син на Авраам – Исмаил.
 Юдеите и християните вярват, че Бог поискал Авраам да 
принесе в жертва втория си син – Исаак. 
 В Битие Авраам е представен като праведен мъж, женен за 
Сара. Двамата нямали свое дете. Авраам се молил на Бог да го дари 
със син и така се ражда Исаак. Това става, когато Авраам е на сто, 
а Сара – на деветдесет години. С това, че двамата са в преклонна 
възраст, Бог доказва възможностите си – може да дари с дете пра-
ведния човек независимо от възрастта му.
 Когато Исаак пораснал, Йехова изпитал вярата на Авраам. 
Той го повикал и му наредил да вземе Исаак, да го отведе в плани-
ната и там да го принесе в жертва.
 Авраам се натъжил, защото безкрайно обичал сина си. Кога-
то се качил на планината, Авраам вързал сина си и го сложил върху 
олтара. В този момент един ангел извикал: „…не дигай ръка върху 
момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога 
и не пожали едничкия си син за Мене. Подигна Авраам очи и видя: 
ето, отзад му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам 
отиде, взе овена и го принесе в жертва вместо сина си (Исаака)“ (Би-
тие 22:12).

ЛюБОПИТНО!

АВрААМ И ИБрАХИМ

 Между трите монотеистични (с един бог) религии – юдаизъм, 
християнство и ислям, съществуват много връзки. една от най-сил-
ните е пророкът Авраам (за юдеи и християни), когото мюсюлмани-
те наричат Ибрахим.
 Библейският разказ за Авраам е сходен с разказа от Корана.

Авраам и Исаак – художник Джовани Ланфранко

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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ГЕРГЬОВДЕН

 Гергьовден е сред най-важните празници в българския фолклорен 
календар. В различните краища на България е известен като Гергьовден, 
Гергевден, Гюрговден, Герги, Джурджевдан.
 Гергьовден се празнува на 6 май. С него се поставя началото на 
пролетно-лятната половина на стопанската година, която приключва 
на Димитровден (26 октомври). Това важно място в годишния праз-
ничен календар е причината Гергьовден да се отличава с богата обред-
ност. Ритуалите на Гергьовден имат за цел да осигурят здраве за хора-
та и плодородие на нивите и животните.
 Във фолклора на българите св. Георги е свързван с плодородието. 
Той е светецът воин, който язди бял кон и освобождава водата, „за-
ключена“ от ламя. По тази причина св. Георги се свързва с пролетната 
животворна влага. Според народните вярвания той обхожда полята, 
за да нагледа посевите. Определян е като покровител на земеделците, 
овчарите и стадата.
 В българския фолклорен календар Гергьовден е един от най-голе-
мите празници. В народните песни се пее:
 Хубав ден Великден,
 още по-хубав Гергьовден.

РИТУАЛИ ЗА ЗДРАВЕ

 Голяма част от ритуалите на Гергьовден са свързани с водата. 
    Вярвало се, че в нощта срещу празника росата има магични свой-

ства. Хората излизали по поляните преди първи петли и се търкаляли 
в росата. Характерно е събирането на гергьовденска вода и занасянето 
ù вкъщи заради силната ù целебна сила. В някои краища хората извърш-
ват обредни къпания в реки и извори. Популярен бил обичаят да се зана-
ся вкъщи „мълчана вода“, за да замесят с нея обредните хлябове. Докато 
се носи водата, се пази пълно мълчание, което повишава магичните ù 
свойства.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. С кой фолклорен празник се поставя началото на пролетно-летния трудов и празничен  
    цикъл в българския фолклорен календар?
2. С кой годишен сезон съвпада началото на пролетно-летния цикъл?
3. Какво е характерно за началото на пролетно-летния цикъл – кои основни дейности се 
    извършват?
4. С кой фолклорен празник се отбелязва краят на пролетно-летния цикъл?
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чУДОТО, ИЗВъРШЕНО ОТ СВ. ГЕОРГИ

 Някога, много отдавна, до един далечен град имало голямо езе-
ро, в което живеел страшен змей. Той често излизал от езерото и 
погубвал много хора. Дъхът на змея бил толкова отровен, че когато 
доближавал градските стени, хората, които били наблизо, се задуша-
вали. Какво ли не правели жителите на града, за да се отърват от 
страшния звяр, но така и не успявали.
 Накрая, съвсем отчаяни, решили да помолят своя владетел за 
помощ. Но и владетелят не знаел какво да стори. И той бил безсилен 
пред звяра. Единственото нещо, което царят измислил, било всеки 
път, когато змеят напускал леговището си, жителите на града да му 
дават по едно от децата си, за да се спасят останалите. Владетелят 
уверил хората, че когато дойде неговият ред, и той ще даде дъщеря 
си на змея. 
 И така всеки път, когато земята започвала да трепери и от 
бърлогата на змея се издигал гъст задушлив дим, хората отвеждали на 
брега на езерото по едно от децата си. 
 Накрая дошъл и редът на царската дъщеря. Жителите на гра-
да поискали от царя да изпълни думата си. Царят бил горд и справед-
лив човек. Заповядал на детето си да облече най-хубавата си премяна 
и да отиде на брега на езерото, за да се пожертва както всички досега.
 Девойката отишла край езерото и зачакала да дойде змеят. 
Красивото ù лице било обляно в сълзи. Тогава покрай езерото минал 
св. Георги, яздейки бял кон. Попитал девойката защо стои край езеро-
то и плаче. Тя му разказала всичко и му извикала да бяга, за да се спаси, 
тъй като змеят идвал. Без да се замисли, светецът воин препуснал 
към змея и го пробол с копието си. После наредил на момичето да 
върже змея с пояса си, а светецът завлякъл звяра в града. 
 Народът, като видял това, се разбягал, но св. Георги им казал 
да не се страхуват, защото Господ Исус Христос го е изпратил да ги 
избави от това зло, за да повярват в него. След тези думи на светеца 
хората повярвали в Бога и всички до един се покръстили.

По фолклорното предание за св. Георги

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кой е основният герой на преданието?
2   Можем ли да определим някой от героите 
като „вредител“?
3   По какво си приличат светецът и най-мал-
кият брат от приказката „Тримата братя и златна-
та ябълка“?
4   Кой епизод от приказката за тримата братя 
и златната ябълка най-точно прилича на преда-
нието за св. Георги? разкажете го накратко.
5   Можем ли само на основата на текста на 
преданието да кажем кога точно се е случило 
събитието?
6   По какво си приличат времето в преда-
нието и времето в приказката за тримата братя и 

златната ябълка? Аргументирайте се, като посо-
чите думите и изразите, които определят времето 
в двата текста.
7   По какво си приличат пространството в 
преданието и в приказката за тримата братя и 
златната ябълка? Аргументирайте се, като посо-
чите думите и изразите, които определят прос-
транството в двата текста.
8   Припомнете си какъв е финалът на приказ-
ката за тримата братя и златната ябълка. Какво ни 
дава основание да го определим като щастлив?
9   Какъв е финалът  на преданието за св. 
Георги? По какво той се различава от финала на 
приказката? на какво е равно щастието в преда-
нието за св. Георги? 

Св. Георги и змеят – художник Петер 
Паул Рубенс (1577 – 1640), музей „Пра-
до“, Испания

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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КАКВО НИ КАЗВА ИКОНАТА НА СВЕТЕЦА

 Иконите на светците, за разлика от картините, се рисуват 
по точно определен начин. Те съдържат изображения, които имат 
символично значение. Разгледайте иконата на св. Георги и отговорете 
на въпросите.

 1   Коя е централната фигура в иконата?
 2   Опишете светеца: 
       ● Какво язди?
       ● Какви са дрехите му?
       ● Какво е изражението на лицето му?
       ● Какво е по-особеното в копието, с което пробожда змея?
       ● Кой детайл от изображението му според вас е знак за
          неговата святост?
 3   Защо змеят е изобразен под коня на светеца? Разтълкувайте 
       символиката на това изобразяване.
 4   Какво е изобразено в долния десен ъгъл на иконата? 
 5   Какво според вас символизира изобразената ръка в горния 
       ляв ъгъл на иконата?
 6   Какво е изобразено в горния десен ъгъл на иконата?
 7   Опитайте се да създадете свързан текст, като 
       използвате за опора иконата и изобразеното на нея.
 Сигурно се питате каква е малката фигура на мъж, който язди 
зад светеца. Тя е свързана с разказ, който има отношение и към българ-
ската история.
 Едно предание разказва, че момък от Пафлагония (днес област 
в Северна Турция) бил пленен от богат български царедворец. Родите-
лите много тъгували за него и го смятали за мъртъв. Веднъж, докато 
младежът носел съд с вода за своя господар, той бил грабнат от св. 
Георги и качен на коня. Светецът върнал вкъщи младежа точно кога-
то родителите му се готвели да отслужат панихида за смъртта му.

Българска православна икона на 
св. Георги, побеждаващ змея

 Фолклорът е народна художествена кул-
тура, която включва словесни произведения, му-
зика, танц, вярвания, обреди. Фолклорът е устно 
творчество, което се предава от поколение на по-
коление.

 Фолклорният модел за света е представата 
на фолклорната общност за света. Фолклорният 
модел се изгражда върху основни разбирания на 
хората от фолклорната общност:

●  свое – чуждо – фолклорната общност се разли-
чава от другите, чуждите фолклорни общности;

●  човешки свят – природен свят – срещу света на 
хората стои природният свят със своите същества 
– змейове, хали, самодиви и др.
 Етносът е вид фолклорна общност. Той 
е изграден от множеството селищни фолклорни 
общности, които пък са съставени от родовите 
фолклорни общности.
 Фолклорът прилича на митологията и може 
да се каже, че се е появил от нея, но и съществено 
се различава.

ОБОБЩЕНИЕ
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Подготовка за сватба в православна църква в България

фОлКлОрен МОДел ЗА СВеТА
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Христо Ботев



РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА 

ЧОВЕКА И СВЕТА



III. 
РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ 

ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

 „Той даде всичко, което имаше, на тая земя, дето отиде да умре: 
своята неосъществена младост, своя гений, с който цъфна голямата пое-
зия на българския народ, остави ни един език, на който ние още не можем 
да му се отблагодарим достойно. Какво повече може да даде един човек?“ 

Константин Константинов
 
Христо Ботев е български поет, журналист и революционер. Роден е в 
гр. Калофер в семейството на известния възрожденски учител Ботьо 
Петков. От майка си Иванка Петкова е чувал стотици народни песни, 
което оказва силно влияние върху поезията му.
 Бащата на Ботев Ботьо Петков, е съставител на учебници 
и преводач. По негово настояване Христо заминава да учи в Русия, но 
трудно понася режима в училището и го напуска. Въпреки това Ботев 
посещава библиотеките и чете класиците на руската литература.
 Ботев написва 20 стихотворения, които се превръщат в об-
разци на поетично майсторство. В тях са съчетани талантът му на 
поет и идеите му на революционер. 
 Освен с поетичното си творчество, той е известен и със 
страстната си журналистическата дейност, като сътрудничи на ре-
волюционни издания от своето време и сам издава четири вестника.
През 1876 г. Ботев извървява най-героичния път от своя живот. Под-
готвя чета, с която на 16 май превзема австро-унгарския кораб „Радец-
ки“. На 17 май войводата принуждава капитана на кораба Дагоберт 
Енглендер да акостира близо до с. Козлодуй.
 Следват неравни битки с башибозуци и редовна турска войска. 
На 1 юни четата се сражава на връх Вола. В края на деня, когато сраже-
нието е утихнало, Ботев е просрелян. Така приключва земният път на 
Христо Ботев, но започва вечният в съзнанието на всеки българин.
 Поемата „Хайдути“ е публикувана през 1871 г. във в. „Дума на 
българските емигранти“. Съвременници на Ботев си спомнят, че той е 
рецитирал шест части на произведението си, които не са публикувани 
и са изгубени. Познати са ни само уводът и първата част на поемата за 
Чавдар войвода, който е възпят и в много народни песни от различни 
краища на България. В поемата Чавдар войвода е представен като об-
общен образ на българския хайдутин, носител на неговите най-хубави 
черти и качества.

Христо Ботев, в Букурещ, 1875 г.

ХРИСТО БОТЕВ 
(1848 – 1876)

Паметникът на Христо Ботев 
в родния му град Калофер
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ХАЙДУТИ
(Баща и син)

Я надуй, дядо, кавала,
след теб да викна – запея
песни юнашки, хайдушки,
песни за вехти1 войводи –
за Чавдар страшен хайдутин,
за Чавдар вехта войвода –
синът на Петка Страшника!
Да чуят моми и момци
по сборове и по седенки;
юнаци по планините,
и мъже в хладни механи:
какви е деца раждала,
раждала, ражда и сега
българска майка юнашка;
какви е момци хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя хубава!
Ах, че мен, дядо, додея2

любовни песни да слушам,
а сам за тегло да пея,
за тегло, дядо, сюрмашко,
и за свойте си кахъри3,
кахъри, черни ядове!
Тъжно ми й, дядо, жално ми й,
ала засвири – не бой се, –
аз нося сърце юнашко,
глас имам меден загорски,
та’ко4 ме никой не чуе,
песента ще се пронесе
по гори и по долища –
горите ще я поемат,
долища ще я повторят,
и тъгата ми ще мине,
тъгата, дядо, от сърце!
Пък който иска, та тегли –

РЕЧНИК
1. додея – омръзна.
2. вехти – предишни, някогашни.
3. кахъри – грижи, тревоги.
4. сердари – главатари.
5. та’ко – та ако.

тежко му нима ще кажа?
Юнакът тегло не търпи –
ала съм думал и думам:
Блазе му, който умее
за чест и воля да мъсти –
доброму добро да прави,
лошия с ножа по глава, –
пък ще си викна песента!
         I
 Кой не знай Чавдар войвода, 
кой не е слушал за него?
Чорбаджия ли изедник,
или турските сердари5?
Овчар ли по планината,
или пък клети сюрмаси?
Водил бе Чавдар дружина
тъкмо до двайсет години
и страшен беше хайдутин
за чорбаджии и турци;
ала за клети сюрмаси
крило бе Чавдар войвода!
Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин тревата;
меден им кавал приглаша
от Цариграда до Сръбско
и с ясен ми глас жътварка
от Бяло море до Дунав –
по румелийски полета...
Един бе Чавдар войвода –
един на баща и майка,
един на вярна дружина;
мъничък майка остави,
глупав от татка отдели,
без сестра, Чавдар, без братец,

Хаджи Димитър и Стефан Караджа в битка срещу 
Османската империя, 8 юли 1868 г., литография
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ни нийде някой роднина –
един сал вуйка изедник
и деветмина дружина!...
Хлапак дванайсетгодишен,
овчар го даде майка му,
по чужди врата да ходи,
на чужд хляб да се научи;
но стоя Чавдар, що стоя –
стоял ми й от ден до пладня!
И какво да ми спечели?
Голям армаган6 на майка –
тез тежки думи отровни:
„Що ме си, майко, продала
на чуждо село аргатин7:
овци и кози да паса,
да ми се смеят хората
и да ми думат в очите:
да имам баща войвода
над толкозмина дружина,
три кази8 да е наплашил,
да владей Стара планина,
а аз при вуйча да седя –
при тоз сюрмашки изедник!
копилето му да бавя;
час по час да ме нахоква,
че съм се и аз увълчил,
че човек няма да стана,
а ще да гния в тъмница,
и ще ми капнат месата
на Кара баир на кола!...
Проклет бил човек вуйка ми!
Проклет е, майко – казвам ти,
не ща при него да седя,
копилето му да бавя
и крастите да му завръщам.
Яли ги свраки и псета!
При татка искам да ида,
при татка в Стара планина;
татко ми да ме научи
на к’ъвто иска занаят“.
Зави се майка, замая –
камък ù падна на сърце;
гледа си в очи Чавдара,
във очи черни, големи,
глади му глава къдрава
и ръда9 клета, та плаче.
Чавдар я плахо изгледа,
и с сълзи и той на очи,
майка си бърже попита:
„Кажи ми, мале, що плачеш?

Да не са татка хванали,
хванали или убили,
та ти си, мале, остала
сирота, гладна и жъдна?“...
Прегърна майка Чавдара,
в очи го черни целуна,
въздъхна, та му продума:
„За тебе плача, Чавдаре,
за тебе, дете хубаво,
писано още шарено:
ти ми си, синко, едничък,
едничък още мъничък,
а лоши думи хортуваш10 –
как ще те майка прежали,
да идеш, синко, с татка си,
хайдутин като ще станеш!
Татко ти й снощи доходял,
за тебе, синко, да пита –
много ме й съдил и хокал,
що съм те, синко, пратила
при вуйча ти, а не при него –
да види и той, че има
хубаво дете юначе;
далеч ли да го проводи,
на книга да се изучи,
или хайдутин направи,
по планината да ходи.
Триста й заръци11 заръчал,
в неделя да те проводя
на хайдушкото сборище...
Ще идеш, синко Чавдаре,
едничко чедо на майка!
Ще идеш утре при него;
ала те клетва заклинам,
ако ти й мила майка ти,
да плачеш, синко, да искаш,
с дружина да те не води,
а да те далеч проводи,
на книга да се изучиш –
майци си писма да пишеш,
кога на гурбет отидеш...“
 
Рипна ми Чавдар от радост,
че при татка си ще иде,
страшни хайдути да види
на хайдушкото сборище;
а майка ядна, жалостна,
дете си мило прегърна
и... пак заръда, заплака!...

РЕЧНИК
6. армаган – подарък.
7. аргатин – ратай, наемен работник.
8. кази – области.
9. ръда – ридае.
10. хортуваш – говориш, приказваш.
11. заръци – заръки, поръки.
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ХАЙДУТИТЕ И ХАЙДУШКОТО ДВИЖЕНИЕ

 През 1396 г. България пада под османска власт. Много скоро 
след това се заражда хайдушкото движение по нашите земи. Тежки-
те данъци и такси, наложени от османската държава, се събират с 
насилие и пораждат съпротива. Редица смели и непокорни българи се 
опълчват на властта и защитават своя народ  и са единствените му 
закрилници.
 
 Хайдушките дружини наброявали от няколко до няколкосто-
тин души. Всяка дружина си избирала войвода и байрактар1, което я 
превръщало в организирана военна част. 
 Дружините действали в районите на Стара планина, Средна 
гора, Пирин, Рила, Странджа и други планини, като излизали през про-
летта, а зимата прекарвали в селата си, скрити от преследванията 
на властта. 
 Страданието на народа кара хайдутина да се отрече от лич-
ното си щастие, от семейството си и от мирния си живот. Той 
наказва насилниците и мъчителите, отмъщава за причинените стра-
дания, старае се да възстанови справедливостта и доброто. 
 За хайдутите народът създава песни, с които възхвалява под-
вига и саможертвата им. В хайдушките песни са възпети имената на 
редица хайдушки войводи – Чавдар, Велко, Кольо, Индже и др., сред 
които има и много жени – Румена, Сирма и др. 
 Дълго време хайдушкото движение не е организирано и няма за 
цел освобождението на България. Едва през XIX век, когато се заражда 
идеята за национално освобождение и за възстановяване на българска-
та държава, хайдушкото движение се променя. Хайдутите от отмъ-
стители за несправедливи деяния над народа се превръщат в борци за 
освобождение. 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1  Кога възниква хайдушкото движение?
2  Каква е причината за появата на хайдушките дружини?
3  Какво представляват хайдушките дружини?
4  За кои хайдути се пее в българските фолклорни песни?
5  Кога хайдушкото движение се свързва с идеята за национално 
     освобождение?

Ильо войвода (1805 – 1898)

Стефан Караджа (1840 – 1868)

Хаджи Димитър (1840 – 1868) 

РЕЧНИК
1. байрактар – знаменосец.
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАК Е ПОСТРОЕНА ПОЕМАТА „ХАЙДУТИ“ 

Поемата „Хайдути“ има две части. 
Първата част е увод, в който: 

  Заговаря разказвачът (лирическият говорител). Той иска да запее 
песента за Чавдар войвода и се обръща към слушателя си да го 
подкрепи.
  Представен е образът на Чавдар – „вехта войвода“, синът на „Пет-

ка Страшника“. 
  Поставя се целта на песента – да се прославят юнаците, родени от 

българска майка, и земята, която ги е отхранила. Гласът на певеца 
ще се слее с гласа на цялата българска земя, която също прославя 
юнаците си.
  Посочено е за кого е предназначена песента – тя трябва да стигне 

до всички българи (моми, момци, юнаци и мъже), където и да са те. 
  Разкрит е непримиримият дух на разказвача, лирическия говори-

тел. Той самият е юнак, който „тегло не търпи“.

Втората част на поемата е истинският разказ за Чавдар войвода. 

  Преди същинския разказ обаче има кратка прослава на Чавдар, 
представен като „страшен хайдутин“ за враговете (чорбаджии и тур-
ци) и закрилник за народа си.
  Разказът започва от момента, в който Чавдар, макар и дванайсетго-

дишен, прави своя избор в живота. Тази част е построена като диалог 
(разговор) между майката и сина. От диалога се разбира, че Чавдар не 
желае да е ратай на вуйчо си и мечтае да стане хайдутин като баща 
си. Майката пък се страхува да не изгуби сина си и мечтае той да не 
поема пътя на баща си, а да иде да се изучи. Двамата герои изпитват 
чувства, които са свързани – колкото повече расте гневът на Чавдар, 
толкова повече расте тревогата на майката, колкото по-голяма става 
радостта на Чавдар, толкова по-голяма е мъката на майката.    

Поемата е произведение в 
стихове, в което се разказва 
някаква история.

Лирически говорител е 
този, който говори в лири-
ческото произведение. Той 
представя героите, разказва 
за тях и за делата им.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кога и къде е публикувана поемата 
 „Хайдути“?
2   Колко части има тя?
3   Колко части е имала поемата според 
 съвременници на Ботев? 
4   Защо поемата е озаглавена „Хайдути“, 
 а не „Чавдар войвода“?
 5   Как е построена първата част (уводът) на 
 поемата? Кой говори в тази част?
6   Каква е целта на песента според увода?
7   Как е построена втората част на поемата  
 „Хайдути“?
8   От увода разбираме, че Чавдар е водил 
хайдушката си дружина „двайсет години“ и е бил 
„страшен хайдутин за чорбаджии и турци“, а за на-
рода „крило бе Чавдар войвода“. Кой момент от 
живота на Чавдар е представен обаче в разказа от 
втората част на поемата?

9   Какви са чувствата на Чавдар и на майката 
 в диалога им?
10  В Стария завет отношението към врагове-
те е изразено така: „Око за око и зъб за зъб“. Но в 
Новия завет Христос казва на учениците си: „Чули 
сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. А 
пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; 
но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни 
му и другата. На този, който би поискал да се съди 
с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната 
дреха “ (Матей 5:38-40). 
   До кое разбиране е по-близо по смисъл 
заявеното от лирическия говорител в поемата 
„Хайдути“: „доброму добро да прави, лошия с ножа 
по глава“? 
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 ПОХВАТИ И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
 В ПОЕМАТА „ХАЙДУТИ“ 

При създаването на поемата „Хайдути“ Христо 
Ботев използва като образец хайдушките народни 
песни.

  Поемата е написана в осемсрична стъпка, харак-
терна за народната песен (всеки стих се състои от 
осем срички).

   Я1 на2 дуй3, дя4 до5, ка6 ва7 ла8, 
  след1 теб2 да3 вик4 на5 – за6 пе7 я8. 

Сравни с народната песен: 

  Чав1 дар2 през3 го4 ра5 вър6 ве7 ше8

  и1 на2 го3 ра4 та5 ду6 ма7 ше8.

  Използавана е диалогична форма за построяване 
на поемата, обичаен похват и в народната песен. 
Много често хайдушките народни песни се изграж-
дат като диалог между хайдутина и майката, хай-
дутина и гората, хайдутина и славейчето и т.н. 
(„Бре този ми Кара Колю /той на майка си думаше: / 
Мале ле, стара майчице...“).

  С реторичния въпрос „Кой не знае Чавдар вой-
вода, кой не е слушал за него?“ лирическият говори-
тел иска не да пита, а да потвърди, че всички знаят 
кой е Чавдар войвода: и враговете му – чорбаджии 
и турски сердари, и „клети сюрмаси“. 
  Изброяването на географските обекти – Стран-

джа, Пирин, Бяло море, Дунав, от Цариград до 
Сръбско – не е случайно. Те определят земите, на-
селени с българи. За представянето на тези земи е 
използвано олицетворение – те пеят и прославят 
закрилника на народа. Така с пеенето им се придава 
качество, присъщо на човека.
  Много често в народните песни и в поемата се 

използва инверсия (обръщане) (очи черни, големи; гла-
ва къдрава) – разменят се местата на съществител-
ното и прилагателното, като прилагателното се 
поставя след съществителното име.
  Художествените определения се наричат епите-

ти (песни юнашки, хубава земя и др.). В народните 
песни някои епитети се появяват винаги с едно и 
също съществително име и се наричат постоянни 
епитети (меден кавал, очи черни и др.).

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.
              

1.  Запишете в тетрадките си примери за използвани реторични въпроси в поемата.

2.  Кои епитети са постоянни епитети?

3.  Какво наричаме олицетворение?

4.  А какво е инверсия?

5.  Какви художествени средства откривате в следните стихове?

   За тебе плача, Чавдаре,
   за тебе, дете хубаво,
   писано още шарено:
   ти ми си, синко, едничък,
   едничък още мъничък,
   а лоши думи хортуваш – 
   как ще те майка прежали,
   да идеш, синко, с татка си,
   хайдутин като ще станеш?
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Паметник на Христо 
Ботев във Враца

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

 В поемата е разгледано отношението човек 
– общност, като е направено внушението, че човекът 
трябва да служи на общността.

   ГЕРОИТЕ В ПОЕМАТА „ХАЙДУТИ“

 Чавдар е главният герой в поемата. Той е 
представен в момента, когато, едва дванайсетгоди-
шен, прави своя избор в живота. Чавдар е красиво 
дете (очи черни, големи; глава къдрава; дете... пи-
сано; хубаво дете юначе и т.н.). Това подчертаване 
на физическата красота не е случайно. Тя е израз 
на вътрешната красота и сила на героя. Чавдар има 
силно развито чувство за достойнство и чест. Никога 
не забравя, че неговият баща е „Петко Страшника“, 
хайдушкият войвода, владеещ Стара планина, на-
плашил турските насилници и българските чорба- 
джии. Униженията, които понася като ратай на вуйчо 
си, Чавдар възприема не само като лична обида, но 
и като обида към баща си. Мечтата му е да иде при 
баща си. Завладян от щастие, че ще иде на „хайдуш-
кото сборище“, Чавдар не може да разбере мъката 
на майка си и не чува молбите ѝ. 
 Майката е другият основен герой в пое-
мата. Тя има тежка съдба като съпруга на хайдутин. 
Единствената ѝ радост е нейният син. Но сега е по-
ставена пред опасността да изгуби и него, защото 
той е готов да поеме по пътя на баща си. Майката 
знае, че не може да се противопостави нито на во-
лята на мъжа си, нито на желанието на сина си. Но 
тя моли Чавдар да иде да се изучи, а да не поема 
рисковете на хайдушката борба. И докато за Чавдар 
вестта, че ще иде при баща си, е радостна, то за 
майката това е най-тежкото преживяване. 
 Образът на бащата присъства непряко в по-
емата. (За разлика от образите на Чавдар и майката, 
които чуваме да разговарят, виждаме ги да страдат 
или да се радват, за бащата говорят майката, синът 
и лирическият говорител.) Научаваме, че е хайдушки 
войвода, наплашил враговете в „три кази“, владеещ 
Стара планина. И за бащата изборът за бъдещето 
на сина му също не е лесен. Той не иска Чавдар да 
бъде ратай, но му е трудно да го поведе със себе 
си и да го подложи на изпитанията и опасностите на 
хайдушкия живот. Затова мисли и за възможността 

да изпрати сина си далече и да го образова. 
 Така Ботев поставя един от важните въпроси 
на своето време – как да се постигне освобождение-
то на България – по пътя на образованието или по 
пътя на борбата.
 Образът на вуйчото също е представен 
непряко – отново чрез разказите и оценките, които 
му дават останалите герои. Той е в опозиция с об-
раза на бащата и с образа на самия Чавдар. Докато 
образите на хайдутите са идеализирани, разкрити в 
най-добрата си светлина, образът на чорбаджията е 
показан напълно в отрицателна светлина.
 Лирическият говорител е този, който раз-
казва историята на Чавдар и го прославя. Той съзна-
ва силата на таланта си – убеден е, че дори песента 
му да не бъде чута от народа, тя ще остане съхра-
нена в българската земя. За лирическия говорител 
свободата и робството са въпрос на личен избор и 
тези, които търпят робството, ще си останат роби 
завинаги. Изборът на юнаците е и избор на самия 
лирически говорител – да наказваш лошия за злини-
те му, да въздаваш добро на добрия. Най-важно за 
него е да запази честта си и да изрази своята воля за 
по-добър живот.

   ПРОСТРАНСТВОТО В ПОЕМАТА

 Пространството, което обхваща разказът 
в поемата, е пространството на българските земи, 
обозначени с най-важните за българите географски 
обекти. За всеки българин имената Пирин, Стара 
планина, Странджа, Бяло море, Дунав, румелийски-
те полета (днешна Тракия) са знаци на българското, 
родното. Затова те намират място в поемата – чрез 
тях се очертават границите на националното, на бъ-
дещата свободна България.

   ВРЕМЕТО В ПОЕМАТА

 В поемата се смесват идеите на две време-
на. Представено е времето на хайдушкото движение, 
когато хайдутите отмъщават за извършените над на-
рода неправди. Но в поемата има отражение и на 
разбиранията на Ботевото време, когато борбата се 
превръща от борба за отмъщение в борба за нацио-
нално освобождение. Образът на хайдутина вече се 
свързва с идеята за освобождение на България.
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1  Кои са основните герои в поемата „Хайдути“?
2  Как са представени Чавдар и майката? Откъде съдим за техните чувства,          
     преживявания, надежди и страхове?
3  Как е представен образът на бащата? А на вуйчото?
4  Защо подзаглавието на поемата е „Баща и син“, след като тя е построена         
     като диалог между майката и сина?
5  Как е представен лирическият говорител?
6  Кое е пространството, очертано в поемата?
7  Как времето на Ботев намира отражение в поемата?

              

1.  Препишете в тетрадките си думите от поемата, които:
 – описват външния вид на Чавдар (Коя дума най-често се повтаря при   
 описанието му?);
 – показват какво е Чавдар за народа;
 – показват какво е той за родителите и за дружината си.

2.  Как разбирате израза „камък ѝ падна на сърце“? Напишете.

3.  Потърсете и напишете синоними на думите, употребени в поемата:   
 изедник, клети, хокал, проводи. Ако се затруднявате, използвайте   
 синонимен речник. 

4.  Продължете изречението Чавдар не може да търпи... .

5.  Продължете изречението Лирическият говорител не може да търпи... .

6.  Отговорете с 3 – 4 изречения на въпроса За какво мечтае майката  
 на Чавдар?.

7.  Разкажете какво научихте за Чавдар войвода. За опора използвайте   
 въпросите:
     Кой е той? Каква е съдбата му като дете? 
     Кога се променя животът му? 
     За какво го моли майка му? 
     А какъв избор прави Чавдар? 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

Корица на „Българските хайдути“ от Георги Раковски, 1867 г.
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ПОЕМАТА „ХАЙДУТИ“ И НАРОДНАТА ПЕСЕН 

Поемата е силно повлияна от народните песни:
  Тя е написана в размера на народните песни.
  Герой на поемата е хайдушкият войвода Чавдар, когото народът 

също е възпял в своите песни. Както в народното творчество, така и 
в поемата на Христо Ботев хайдутинът е показан не само като герой, 
закрилник, борец срещу насилието и неправдата. 
  Поемата е изградена като диалог.

Чавдар през гора вървеше
и на гората думаше:
– Горо ле, горо зелена,
имаш ли, горо, юнаци
из тебе, горо, да ходят
и аз при тях да отида?
Гората мълчи, не казва,
водата бучи, не чува,
най се обади славейче,
то на Чавдара думаше:
– Чавдаре, младо юначе,
вчера оттука замина
баща ти с вярна дружина,
замина, за теб питаше:
„Къде е Чавдар да дойде,
дружина да ми поведе,
байряка да ми развее!“.
 

Бре този ми Кара Колю,
той на майка си думаше:
– Мале ле, стара майчице,
гора са, мале, разлистна,
мойто са сърце разигра.
Мен ми е, мале, додяло,
додяло и натежало
да гледам турчин как бесней
във бащини ми дворове,
във бащини ми кошари,
във бащини ми хамбари.
Я дай ми, мамо, пушката
и мойте дрехи юнашки,
юнашки да са облека,
юнашки да си подсвирна,
а че в Балкана да ида,
във тая Сакар планина,
отбор юнаци да сбера,
до тристамина дружина.

с. Чукарово, Тополовградско

              

1.  Сравнете двете хайдушки песни, като се  
 опирате на въпросите:
  •  Кой е героят?
  •  С кого разговаря Чавдар и от  
     кого получава отговор? 
     А всъщност кого търси той?
  •  С кого разговаря Кара Колю?  
     Какво иска?

2.  Сравнете двете песни с поемата   
 „Хайдути“ по отношение на:
  •  героите;
  •  начина на построяване;
  •  изразните средства. 

1   Поемата е произведение, в което се разказва  
 някаква история в стихотворна форма.
2   Поемата „Хайдути“ е повлияна от народните  
 песни: като начин на построяване (диалог),  
 като стихосложение (осемсрично), като герои 
 и изразни средства.
3   В поемата „Хайдути“ са разгледани отношенията  

       човек – общност, като истинската реализация 
 на личността става в служенето ѝ на обществото.
4   Пространството в поемата „Хайдути“  
 очертава границите на територията, населе-
 на с българи.
5   Времето обхваща периода на хайдушкото 
 движение по нашите земи от падането под 
 османско владичество до Освобождението.

 
 ОБОБЩЕНИЕ
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ЛЕГЕНДА ЗА РОМА
(ромска приказка)

 Някога, може би преди хиляди години, когато по върховете на го-
лемите планини живеели боговете, а по полята и горите – щастливи и 
безгрижни хора, когато всички деца се раждали в мир и свободни, на върха 
на най-високата планина, в един голям и много красив стьклено-кристален 
замък, откъдето можело да се види всяко земно кътче, живеели цар Баба и 
царица Дай.
 Най-голямото щастие на цар Баба и царица Дай били трите им 
красиви като звездици дъщери и един малък син на име Ром. Призванието, 
което им било отредило небето и боговете, не било никак леко. Те тряб-
вало при раждане на дете, където и да било по земята, до четиридесетия 
му ден да го орисат и предначертаят живота му. По света се раждали 
много деца, но момичетата успявали да идат при всички. Не им оставало 
време да починат и да се видят с малкото си братче, което толкова мно-
го им завиждало, че били винаги заедно и все на път, че се срещали с толкова 
много хора. Момчето чувало толкова много разкази за хората, че тайно 
мечтаело да се срещне някога с тях. Да, но съдбата на Ром, отредена от 
боговете, била такава, че не бивало да се среща с хората, защото щял да им 
донесе нещастие.
 Не минало много време и Ром подготвил таен план за напускане 
на замъка. В една лятна гореща нощ той взел най-бързия кон на баща си и 
препуснал към земния рай – към хората. Пътувал дълго, минал през много 
гори и поля, пресякъл дори Средиземно море и стигнал величествения град 
Александрия. Там той срещнал едно много красиво момиче, в което се влю-
бил и му предложил сърцето си. Любовта им била толкова голяма, че дори 
и не разбрали заклинанията, които се изсипали в една съдбовна за тях нощ. 
 Цар Баба бил разярен, разбирайки за бягството на сина си Ром, и в 
тази нощ от небето се изсипали поройни дъждове и гръмотевици и заедно 
с тях се носели заклинанията. Майчиното сърце на царица Дай било съкру-
шено. Обляна в сълзи, след всяко заклинание на цар Баба изпращала по едно 
добро заклинание за сина си.
 Цар Баба: – И никога да няма място под слънцето за тях и поколе-
нията им напред.
 Царица Дай: – И да бъдат много щастливи.
 Цар Баба: – И никой да не разбира езика им по света.
 Царица Дай: – И с пророчество хляба да си изкарат.
 Цар Баба: – И по прашни пътища да ходят и покрив над главата си 
да нямат.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. За какво разказват фолклорните легенди?
2. Кои са най-често срещаните герои във фолклорните легенди?
3. Какво е характерно за времето в легендите? Кога са се случили 
    събитията, за които се разказва в тях?
4. Какво е характерно за пространството във фолклорните легенди? 
    Къде протичат събитията, за които се разказва в тях?
5. Какво е най-характерно за героите на вълшебната приказка? 
    Каква е връзката между основния герой на вълшебната приказка 
    и нейния сюжет?

Кадър от филма „Таборът отива 
към небето“ с режисьор Емил Ло-
тяну. Филмът разказва за любовта 
на двама роми – конекрадеца Лойко 
Зобара и красавицата Рада. Фил-
мът завършва с трагичния край на  
любовта им.
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 Царица Дай: – И хубаво да пеят и най-хубавите танци да са техни.
 Цар Баба: – Гонени отвсякъде да бъдат и хляба си да крадат.
 Царица Дай: – Най-весели по нрав да бъдат.
 Цар Баба: – Голи и боси да се скитат и нищо по света да не позна-
ят. Орисах ви аз, Царят на орисниците, и това да е съдбата ви, защото, 
сине мой, ти не послуша волята на боговете.
 Царица Дай: – Орисах ви аз, Царицата на орисниците, знайте, че 
моята любов ще ви закриля по пътищата тежки, че всеки дъжд са моите 
сълзи, че слънцето е моята усмивка, навсякъде ще бъда с вас.
 И тръгнал Ром със своята любима по дългите и прашни пътища. 
Вървейки един ден, на пътя намерил една китара. Взел я и засвирил. В зву-
ците той чувал гласа на майка си. И в този миг заръмял ситен дъждец.
 Откъде дошла китарата, така и никой не разбрал. Останала пе-
сента на Ром, която посветил на своята любима:

  Пътища направих, за да те намеря, 
  и реки от сълзи.
  Търся, търся едно момиче,
  натежаха ми очите.
  Красива и малка като цвете
  в душата си те нося.

Михаил Георгиев

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Разделете текста на части.

2  Кои са героите в първата 
част на „Легенда за рома“?

3  Какво е времето в тази 
част? Можем ли да го опре-
делим като „легендарно“?

4  Кои думи ни подсказват 
какво е времето в текста?

5  Какво е пространството, в 
което се развива действието 
в първата част? Къде живе-
ят героите на легендата?

6  Кой определял живота на 
цар Баба, царица Дай и тех-
ните деца?

7  За какво завиждал Ром на 
сестрите си?

8  По какво се различавал 
Ром от останалите членове 
на семейството? Какво се 
оказало по-важно за него от 
заповедите на цар Баба?

9  Правилно ли постъпил 
Ром, като не спазил запове-
дите и последвал мечтите и 
любовта си?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ

 „Легенда за рома“ разказва за прародителя на днешните 
роми – Ром. 
 Текстът разказва как Ром напуска своя свят, за да отиде в света 
на хората. Той нарушава забраната на цар Баба, воден от мечтата си 
и от любовта към своето красиво момиче.
 Ром е наказан за прегрешението си, като е прокълнат от цар 
Баба. Царица Дай изрича след всяка клетва по една благословия. Така 
занапред животът на ромите ще бъде подобен на живота на техния 
прародител – тежък, но и изпълнен с щастие. 

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

 Героите на приказката имат роли, които трябва да изпълняват:
 Боговете обитават върховете на планините и властват над хо-
рата.
 Цар Баба и царица Дай живеят на върха на най-високата пла-
нина, откъдето наблюдават всяко земно кътче. Те се грижат за добру-
ването на хората. Когато Ром нарушава забраната и напуска бащиния 
си дом, цар Баба го проклина. Срещу всяка клетва на бащата царица 
Дай изпраща по едно добро заклинание. Така, въпреки че са обречени 
на скиталчество, ромите се чувстват щастливи.
 Трите дъщери на царя и царицата изпълняват ролята на орис-
ници. До четирийсетия ден от раждането те отиват при новороденото 
дете и го орисват.
 Ром има съдба, определена от боговете – той трябва да стои 
далече от хората, за да не им донесе нещастие. Момчето е различно 
от всички останали герои. Мечтата на Ром е да бъде близо до хората. 
Това е причината да наруши забраната, въпреки че заради това е об-
речен да скита по света заедно със своята любима.
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  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

 Текстът ни връща в далечните времена, когато хората вярват, 
че боговете властват над тях. Родителите на Ром – цар Баба и царица 
Дай – живеят в дворец, отделени от хората. Така виждаме, че се очер-
тават три свята:
 свят на боговете;
 свят на цар Баба, царица Дай и техните деца;
 свят на хората.

 Мястото, където се развива действието, прилича на простран-
ството във вълшебната приказка. То не е съвсем конкретно, но науча-
ваме, че героите живеят на върха на планина, а Ром пресича Среди-
земно море и посещава древния град Александрия.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Времето в текста е легендарно. Разбираме го от думата „някога“.  
Въпреки това в текста откриваме и белези на историческо време: „пре-
ди хиляди години“. Преминаването през Средиземно море и отиването 
в град Александрия свързва текста с действителната история на роми-
те, в която те наистина изминават този път.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1  Как е разделено простран-
ството в „Легенда за рома“? 
Кои герои обитават съответ-
ното пространство?

2  Прилича ли пространство-
то в „Легенда за рома“ на 
пространството във вълшеб-
ната приказка? По какво?

3  Какво е времето в текста? 
Кои думи го определят?

4  Кой от героите ви допада 
най-много? Кои негови черти 
харасвате?

КОЛКО МНОГО ТЕКСТОВЕ

Краткият текст на „Легенда за рома“ съдържа в себе си три различни 
типа текстове.

 Първият текст е самото начало на приказката, до момента, в 
който Ром напуска двореца на баща си. Можем да определим тази част 
като приказка.

 Вторият текст има чертите на „клетви“ и „благопожела-
ния“. Те са свързани с вярата на хората в миналото, че словото има 
силата да влияе върху живота на човека. Във фолклора клетвите и благо-
пожеланията имат специална употреба. Пожеланията присъстват във 
всички ритуали и празници, които имат за цел да предначертаят по-до-
бър живот на хората. Клетвите са свързани с желанието да бъде навре-
дено на някого. Много често по-слабите физически проклинат по-сил-
ните, тъй като словото е единственото средство, с което те биха 
могли да противодействат. Във фолклора „най-тежки“ са майчините и 
бащините клетви. Изричали са ги в краен случай и са вярвали, че наисти-
на могат да навредят.

 Третият текст е ромската песен. Обикновено ромските песни 
възпяват трудния, но свободен живот на ромите. Такова е и съдържа-
нието на химна на ромите „Джелем, джелем“.

   ДЖЕЛЕМ, ДЖЕЛЕМ1

  Пътувал съм, пътувал съм по дълги пътища.
  Срещал съм щастливи роми.
  Роми, откъде идвате
  с шатрите си по щастливите пътища?

РЕЧНИК
1. джелем – пътувал съм. 
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 Един от най-известните 
танци в света е фламенко. Това е 
танцът на ромите, живеещи в ис-
панската област Андалусия. През 
ХIХ век танцът добива популярност 
в цяла Испания, а днес е символ на 
горещото и темпераментно танцу-
ване в цял свят. През 2010 г. танцът 
фламенко е обявен от ЮНЕСКО за 
световно културно наследство.
Фламенкото обединява три еле-
мента: песен, акомпанимент и танц.

Танцьорка на фламенко

 Характерна за фламенкото е роклята на тан-
цьорката. Нарича се „бата де кола“. Тя е дълга до 
земята и обикновено е направена от разноцветни 
материали. Смята се, че тази рокля произлиза от 
традиционното облекло на ромските жени в минало-
то. Неотменна част от фламенкото е играта с долна-
та част на роклята, която много често е издължена и 
дори се влачи отзад. 
 Мъжът танцьор обикновено е облечен с тъм-
ни панталони, широк пояс и бяла риза с широки ръ-
кави, както и с късата жилетка „чалеко“ и традицион-
ния испански шал.

Изпълнители на фламенко

ЛюБОПИТНО!
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1.  Кои са основните елементи, които изграждат вълшебните приказки?
2.  Какви качества притежават героите във вълшебните приказки?
3.  Кои са основните опозиции, които се срещат във вълшебните 
     приказки?
4.  Как завършват вълшебните приказки?

ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА
(Турска народна приказка)

РЕЧНИК
1. сарай – дворец. 
2. порфир – тъмночервен камък, 
използван в строителството. 
3. атлаз и брокат – различни 
копринени платове.
4. охолни – доволни. 
5. кервансарай – място за по-
чивка на пътници и търговски 
кервани. 

 Дали е било, или не е било – ходжата знае, той да ни каже! Пък и при-
казката да е измислена, добре е намислена; с нея нощта се скъсява, умората 
отминава и грижата се забравя.
 Та казват-разказват, че един човек имал щерка, ама каква! Косите 
ù– златна свила – до петите се свличали и щом ги отреже, тутакси пак по-
раствали; от устата ù, като се засмее, зрели плодове падали и който вкуси 
от тях, животът му се продължавал, а болникът – оздравявал; от бузите 
ù – ален гюл-трендафил капел, та всичко край нея ухаело; водата да напие, 
на сладък шербет ставала; дива къпина да докосне, мигом се превръщала на 
лозова пръчка, отрупана от грозде кехлибар. Пък била и толкоз хубава – 
слънцето спирало дъх, не му се щяло да залезе, като я гледало.
 С това имане бащата станал богат-пребогат. В един тих залив на 
брега на Егейско море построил за щерка си сарай1 от разноцветен мрамор 
и тъмен порфир2, па тръгнал по села и градове да кани:
 – Елате на моята земя, млади и стари, учени и прости! Нека от ко-
сите на дъщеря ми тъкачите да тъкат атлаз и брокат3, шарени черги, меки 
халища и тежки килими; нека овощарите събират в кошове плодовете, що 
падат от нейните устни; нека розоварите варят в казани благовония от 
гюловете, що капят от страните ù, а шербетчиите да наливат в гюмове-
те шербета от водата, що тя е напила. Елате всички да добрувате!...
 Стекъл се много народ. Скоро около сарая се издигнал хубав и подре-
ден град, който всеки чужденец гледал с почуда: улиците гъмжали от весели 
люде, облечени в копринени дрехи; от всяка къща се чували песни и смях на 
здрави и охолни4 хора; сергиите на мегданите се огъвали от смокини, грозде, 
портокали и всякакви сладки овошки.
 Прочул се вредом тоя град. В неговите кервансараи5 започнали да 
прииждат от близки и далечни земи уморени камили и мулета, накамарени 
с чуждоземни стоки за размяна, а в пристанището хвърляли котва тежки 
гемии и едва сварвали ред да товарят и разтоварват. В джобовете на граж-
даните златото весело напявало тирилин-тирилин и те вдигали ръце към 
небето и викали: „Слава на тоя, който е надарил нашата мома с такава 
хубост!“.
 Ала ето че един страшен главатар, който живеел на отсрещния 
морски бряг, чул за тия чудеса. Такава завист го замъчила, както дяволите 
в пъкъла не мъчат. И решил той да завладее богатствата на тоя град, да 
отвлече чудната мома. Викнал:
 – Нека се готвят моите воини безбройни! Нека наточат ятага-
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РЕЧНИК
6. маждрак – бойно копие.
7. глумливо – подигравателно, 
с насмешка.

ните си! Нека потопят стрелите си в смъртоносна отрова! Нека покрият 
щитовете си с още един слой желязо! Нека си сложат железните капи, нека си 
облекат ризниците и се строят на големия мегдан!
 Скоро безчет войници се качили на бързокрили кораби и се стоварили 
на отвъдния бряг. С викове те нахълтали в щастливия град, като хвърляли 
облаци стрели на всички страни. Пламнали хубави къщи, по улиците рукнали 
реки от кръв, охкания и стонове на умиращи заменили безгрижните песни и 
смехове. Още слънцето не залязло и всички оцелели от стрелите, маждраците6 
и ножовете люде били заробени и оковани във вериги.
 Дорде войниците грабели и палели къщите и дюкяните, техният глава-
тар се втурнал в сарая и се изправил пред момата с кървава сабя в ръка.
 – Ти си моя! – извикал той гръмовито. – Сега аз ще разчесвам свилените 
ти коси; аз ще вдъхвам уханията на гюловете, които капят от страните ти; 
аз ще вкусвам плодовете на твоите уста; мои ще бъдат всички богатства, що 
ражда земята под благотворния ти взор!
 Ала какво станало? От мъка и ужас хубавицата се смръзнала на мяс-
тото си. Косите ù загубили прежния си блясък и се втвърдили като клечки; 
страните ù пребледнели и вече не отронвали ален гюл-трендафил; устните ù 
пресъхнали и не падали вече от тях сладки плодове; очите ù се премрежили от 
сълзи... И щом погледнела надолу, плодородната земя се спичала, превръщала се 
в пустиня. Легнала момата болна и не се повдигнала.
 Объркал се главатарят – що да стори? Разпратил на четири страни 
бързоходци, като им заповядал да свикат всякакви мъдреци и звездобройци, 
чародеи и ясновидци, билкари и знахари, та да намерят лек за болестта на чуд-
ната девойка.
 Събрали се всички ония многознайни люде край постелята на момата, 
огледали я с безкрайна жалост, зашушукали си, заклатили глави и рекли:
 – О, победителю! За да върнеш животворната сила на девойката и да 
господаруваш над тая земя, която напои с людска кръв, трябва да извършиш 
един голям подвиг.
 Викнал главатарят:
 – Кажете какво да сторя! Кълна се в меча си, че ще го направя. Цялата 
земя ще преобърна, всичко на прах и пепел ще превърна, камък на камък не ще 
оставя!
 Тогава най-старият мъдрец се приповдигнал от мястото си, взел за 
ръка войводата и го отвел до прозореца. Навън царяла нощ, раздирана от пла-
мъците на пожарищата. Старецът посочил сребърния сърп на месечината, 
който блестял в небето над билото на една далечна планина, и рекъл:
 – Трябва да отидеш там горе и да плениш месечината. Тогава тая земя 
ще стане твоя, момата ще ни се усмихне и цялата ù чудодейна сила ще се 
възвърне. Там, където тя хвърля весел поглед, пустинната земя ще натежи от 
пшеница, едра като бадеми, лозите и дърветата ще се чупят от плод. Ти не 
ще успяваш да събираш свилата от момините коси, не ще успяваш да изпит-
ваш шербета от водата, що е напила...
 На главатаря мечът му бил остър, ала умът – тъп, ризницата – тежка, 
ала главата – лека. Погледнал той полумесеца и му се сторило, че да се пресегне, 
ще го хване. Изсмял се глумливо7:
 – О, мъдрецо, кой ти е дал тоя плитък ум? И това ти наричаш труд-
но юначество? Детинска работа е туй! Ей сега ще ида на планината, ще до-
копам месечината, на коляното си ще я строша и парчетата в глупавата ти 
глава ще запратя.
 – Не мисля, че това е толкова лесно – предупредил го старецът. – На 
тебе ти се чини, че месечината виси над главата ти, ала ще видиш, че тя е 
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далече и високо. И колкото повече я наближаваш, толкова повече ще ти бяга. 
Сега тя ти се струва мъничка, а като дойдеш по-близо до нея, ще видиш кол-
ко е голяма. Мислиш, че е самичка, а тя има безчет пазачи – всички звезди на 
небето. Няма току-тъй да ти я отстъпят. Те стоят в непристъпна кула, по-
добна на градоносен облак, и тяхното оръжие е по-страшно от небесен гръм. 
Трудно ще се добереш дотам и още по-трудно ще надделееш звездите – пазачи.
 Главатарят не искал повече да слуша. Махнал с ръка, затръбили бой-
ните тръби, забили барабаните, задрънкало окървавеното оръжие. Събрали 
се всички войници и тръгнали към планината, над която висяла месечината. 
Вървели, вървели през камънаци и пущинаци; пътя им преграждали дълбоки 
пропасти и високи планини. Денем пек ги изпичал, нощем мраз ги мразил, а те 
все вървели, препъвали се, падали; някои останали да лежат без мощ на място, 
другите ги прескачали и продължавали. Понякога им се струвало, че вече ще 
свършат мъките – събирали нови сили и се устремявали нагоре. Пък щом из-
качели една планина, зад нея се показвала друга, а ето там, на върха ù, блестяла 
месечината.
 Ала главатарят бил мъж непреклонен. Той виждал, че войската му се 
топи като пролетен сняг, ама не мислел за връщане; крачел напред и подканял 
войниците си. Те вярно го следвали – катерели се към непристъпни върхове, 
свличали се в бездънни долини, падали и пак ставали. Ноктите им се изпочу-
пили, коленете им се разкървавили; спирали само да си поемат дъх и отново 
тръгвали. А краят на пътя не се виждал.
 Нека приказката съкратим, че на беда ще налетим!...
 Накрай – достигнали войниците най-високия връх на най-високата 
планина. И що да видят? Ами че в приказките и такива чудеса се случват! 
 Пред тях се простирала безкрайна равнина, гладка като море. А далече 
сред нея месечината кротичко спяла. Всичко наоколо било тихо, пустинно 
– ни глас, ни звук. Ала не току-тъй старите хора казват, че по високите мес-
та всякога вилнеят страшни бури. Изведнъж точно такава буря налетяла: 
завили неукротими вихрушки, облаците започнали да се тръшкат о земята, 
върховете се разлюлели, долищата загърмели, светкавици запорили небето, 
гръмотевици замушкали равнината с мечовете си. Тъй отвръщали звездите 
на дързостта на главатаря да им открадне скъпото съкровище. Те прикрили 
със себе си месечината и размахали лъчи като нажежени копия. Връз неканени-
те пришълци се посипали градушка от огнени стрели.
 Изтръпнали безстрашните войници – срещу такъв враг досега не били 
излизали. Затеглили се назад, захвърлили маждраци и ятагани, хванали се за гла-
вите и хукнали безредно. По доскоро тихата равнина се разнесли вопли и ви-
кове:
 – Аман-заман! Аман-заман!
 Малцина живи се събрали долу, там, откъдето били тръгнали да се из-
качват, след като били изтърпели толкова мъки и тегла. Главатарят с ранена 
глава се облегнал о една канара и заридал безутешно:
 – Не, не ми е по силите такова юначество! Не мога да надвия бурята, 
не мога да пребия звездите, не мога да пленя месечината. Моята самонадея-
ност напразно пожертва храбрите ми воини. Горко ми...
 И тръгнал той с шепата си люде по обратния път. Ала това не били 
ония безстрашни войници, а жалка паплач от обезоръжени, куци и сакати 
хора... Криво-ляво домъкнали се те до благодатния град. Ама гражданите на-
излезли с остени и колове и ги прогонили. Поробителите едва сварили да се 
качат на корабите си и си отишли там, откъдето били дошли.
 А в освободения град людете пак си заживели в мир и доволство; от-
ново от всяка къща се разнесли песни и смехове. И това траяло много векове.
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1    Докажете, че тази приказка е вълшебна. Посо-
чете примери от текста, които да подкрепят твър-
дението.

2    Кои елементи от структурата на вълшебната 
приказка откривате в „Главатарят, който искал да 
плени месечината“? 
   Каква е обстановката в града? Как живеят хора-

та в него? Преразкажете. Защо ѝ е отделено тол-
кова много внимание? 
   Каква е бедата? Кой я донася в града?
   Как може да се поправи нанесената вреда и кой 

може да я поправи?
   Кой изпълнява ролята на отправител? Каква за-

дача поставя той?
   Какви препятствия среща героят по пътя? Успя-

ва ли да ги преодолее?
   Защо героят не успява да извърши подвиг? 
   Защо и как е наказан героят?

3    Какви особености има тази приказка, които не 
сме срещали в други вълшебни приказки? 
   Какви качества притежава героят и как завърш-

ва за него действието?
   С кои герои е в опозиция главатарят?
   Как постъпва бащата на девойката с дарбите ѝ?
   Как се отнася главатарят към тях? Защо ги уни-

щожава? А иска ли да ги унищожи?
   Как трябва да поправи стореното зло? Може ли 

едно зло да се поправи с друго зло? 

4    Тълковният речник дава следните значения на 
думата главатар: 1. (Остаряло значение). Водач, 
предводител, вожд. 2. (Пренебрежително). Водач, 
подбудител на престъпна група или на спонтанно 
образувана група от хора, които предприемат не-
законно действие.
   С кое от двете значения е употребена думата в 

приказката? Докажете.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ПРИКАЗКАТА

 Спомняте си, че приказките са предназначе-
ни да се разказват пред цялата общност. Те трябва 
не само да забавляват слушателите, но и да ги по-
учават. Всяка приказка съдържа послания към общ-
ността. Чрез тях се споделя и предава опит, нас- 
тавлява се обществото и то се учи как да постъпва.
 
  Първото послание на „Главатарят, кой-
то искал да плени месечината“ засяга отноше-
нието човек – общност. 
 Приказката учи, че човек трябва да служи на 
общността. Това внушение е постигнато чрез обра-
за на девойката с вълшебните дарби и образа на 
главатаря, които са в опозиция.
 Девойката притежава вълшебни дарби, 
които споделя с всички – баща ѝ дори обикаля нав- 
сякъде и кани хората да дойдат в града, за да се 
възползват от тях. Това решение е добро както за 
девойката, която сякаш непрекъснато се „обновява“, 
така и за общността, която благоденства. Човек не 
може да бъде щастлив извън общността. Той тряб-
ва да допринася за добруването ѝ, за да добрува и 
самият той. 
 Главатарят е пълна противоположност на 
девойката и баща ѝ. Алчността и завистта му са 
опасни не само за обществото, но и за самия него. 
Затова той накрая е наказан с пълно поражение и 
отхвърляне. Самонадеяността му го тласка към 

опасни действия, които заплашват да унищожат не 
само града, но и космическия ред. 
 Народът знае, че човек е безсилен пред сти-
хиите на природата, че човешките възможности са 
ограничени и никой не може да стигне небето, месе-
чината и звездите. Само безумец може да повярва, 
че ще плени луната. Накрая героят осъзнава това: 
„Не, не ми е по силите такова юначество! Не мога 
да надвия бурята, не мога да пребия звездите, не 
мога да пленя месечината. Моята самонадеяност 
напразно пожертва храбрите ми воини. Горко 
ми...“.

  Второто послание в приказката е уни-
версално – засяга отношението добро – зло в 
живота. 
 В края на приказката доброто тържеству-
ва, а злото е наказано. Това послание е типично 
за всички приказки. То отразява оптимизма на на-
рода, че всяко зло има край и че доброто винаги 
побеждава. 

  Третото послание засяга отговорността 
на самата общност към собственото ѝ благопо-
лучие. 
 Общността сама постига благоденствието 
си. Макар да ползват даровете на девойката, хо-
рата в града не спират да се трудят, остават за-
дружни. Когато главатарят се завръща победен, те 
го прогонват от града си. След това повече не се 
споменава вълшебният източник на благоденстви-
ето – девойката. Хората възстановяват и запазват 
щастието си със собствени усилия и това продъл-
жава векове наред.
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  ПРОСТРАНСТВОТО В ПРИКАЗКАТА

 В „Главатарят, който искал да плени месе-
чината“ действието започва в град, който е някъде 
на брега на Егейско море, но остава неназован и 
не е посочено къде точно се намира. Така че и тук 
е в сила правилото, което важи за пространството 
в приказката – то е неопределено. 
 Докато третият брат от „Тримата братя и 
златната ябълка“ слиза в долната земя, където 
възстановява реда, унищожавайки ламята и зми-

ята, главатарят пътува до небето, където среща 
звездите и луната и се опитва да наруши космиче-
ския ред. В приказното пространство пътуването 
между световете е напълно възможно и героите го 
осъществяват.

  ВРЕМЕТО В ПРИКАЗКАТА

 Времето и в тази приказка е неопределено. 
Не е посочено кога точно се случва действието, но 
и няма никакво значение за развитието му. 

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1   Кое универсално послание откриваме в приказката? 
2   Какво трябва да бъде отношението човек – общност според приказката? 
3   Може ли човек да постигне щастието си за сметка на чуждото нещастие? 
 Как е показано това в приказката?
4   Посочете кои герои са в опозиция. 
5   Как са представени времето и пространството в приказката?

ДА СРАВНИМ ИЗУЧЕНИТЕ ВЪЛШЕБНИ ПРИКАЗКИ

I. Да сравним героите: 

1. Най-малкия брат от „Тримата братя и злат-
ната ябълка“ и главатаря от „Главатарят, който 
искал да плени месечината“.
Начертайте таблицата в тетрадките си и я по-
пълнете, като отговорите на въпросите.

2. Девойката от „Главатарят, който искал да пле-
ни месечината“ и златното момиче от „Златно-
то момиче“.
Начертайте таблицата в тетрадките си и я по-
пълнете, като отговорите на въпросите.

          Сравнение

Срещу кого се бори 
героят?

Какви подвизи извършва 
героят?

Какво получава героят 
като отплата?

Какво е отношението на 
героя към общността?

Къде пътува героят 
и какво постига при 
пътуването си?

Най-малкият 
брат

Главатарят Сравнение

Как героинята 
получава 
вълшебните 
дарби?

Как героинята 
служи на 
общността?

Девойката Златното 
момиче

125

РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА



III. Да сравним отношението на разказвачите:

Начертайте таблицата в тетрадките си и отговорете на въпросите, 
като запишете отговорите в колоните под заглавията на приказките.

1. Разказвачът запазва ли неутралност в приказката, 
или коментира действията на героите?

2. Изразява ли разказвачът в началото на приказката 
съмнение в истинността на случилото се?

3. Посочва ли разказвачът каква е целта на приказките?

4. Разказвачът намесва ли се в разказа, като го ускорява 
или забавя?

„Тримата братя и 
златната ябълка“

„Главатарят, който 
искал да плени 
месечината“

II. Да сравним началото и края:

1. По какво се различава началото на „Главатарят, 
който искал да плени месечината“ от началото на 
„Тримата братя и златната ябълка“? Сравнете:
   Вярва ли разказвачът в разказаното?
  За разказвача има ли значение дали разказаното е 

истина, или измислица? Защо?
   Каква е целта на приказките според разказвача?

2. Сравнете края на двете приказки: 
  Защо приказката „Тримата братя и златната 

ябълка“ завършва с деветдневни сватбени търже-
ства? 
  Защо приказката „Главатарят, който искал да 

плени месечината“ завършва с вековен мир и благо-
денствие на народа?

1.  Изберете пет думи, за да опишете вярно  
главатаря – умен, самонадеян, благороден, 
щедър, алчен, безстрашен, завистлив, нера-
зумен, честен, безразсъден. Препишете ги в 
тетрадките си.
 
2.  Как разбирате думите на разказвача: 
„На главатаря мечът му бил остър, ала умът – 
тъп, ризницата – тежка, ала главата – лека“? 
Отговорете писмено в тетрадките си.

3.  Потърсете в приказката думите, които 
показват, че героят научава урока си от прежи-
вяното. Препишете ги в тетрадките си.

4.  Какъв е за вас главатарят – герой, вреди-
тел или лъжегерой? Докажете твърдението си.

5.  Проследете пътуването на главатаря. 
Запишете в тетрадките си изразите от текста, 
които показват:

 • откъде тръгва (началото на 
  неговото пътуване);

 • къде пристига;

 • къде завършва пътуването. 
6.  Защо пътуването на героя не е успеш-
но? Отговорете писмено в тетрадките си.

7.  Какъв е пътят на главатаря до небето? 
С какви препятствия е осеян? Намерете думите 
в текста и ги препишете в тетрадките си. 

8.  Опишете в тетрадките си какво се случ-
ва с героя на небето.

9.  Как са посрещнати на небето той и спът-
ниците му? Защо не успява да плени месечина-
та? Отговорете писмено в тетрадките си.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.
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ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА
Турска народна приказка
Трансформиращ преразказ от името на Главатаря

I.  Определяме гледната точка – разказва Главатарят (аз-разказ)
II. Определяме глаголното време – минало свършено и минало несвършено време
III. Определяме епизодите, на които Главатарят НЕ Е СВИДЕТЕЛ и НЕ МОЖЕ 
               ДА РАЗКАЖЕ: 
  1. Началото на приказката – вълшебната красавица и забогатяването 
   на бащата
  2.  Бащата построява сарай и решава да сподели богатствата с хората
  3.  Градът се прочува
  4.  Финалния епизод с радостта на освободения град
IV. Определяме епизодите (случките), на които Главатарят Е СВИДЕТЕЛ 
               (участник) и МОЖЕ ДА РАЗКАЖЕ и ключовите думи към всеки епизод:
  1. Главатарят научава за чудната хубавица
   Ключови думи: страшен, завист, реших, викнах, стрели, щитове, ризници 
  2. Главатарят решава да завладее града и хубавицата
   Ключови думи: безчет войници, бързокрили кораби, нахълтаха, 
   пламнаха, реки от кръв, охкания, стонове 
  3. Войниците нахлуват в града и го разграбват
   Ключови думи: кървава сабя, извиках гръмовито, мои ще бъдат
  4. Главатарят пленява хубавицата, но тя губи вълшебните си качества
   Ключови думи: загубиха блясък, клечки, страните ѝ пребледняха, не 
   отронваха гюл, не падаха, сладки плодове, спичаше, пустиня 
  5. Главатарят разпраща пратеници, които да се допитат до мъдреци за лек 
   за девойката
   Ключови думи: обърках се, разпратих, бързоходци, лек, мъдреци, 
   звездобройци, чародеи, ясновидци, заклатиха глави
  6. Мъдреците се събират – съветът на най-възрастния
   Ключови думи: нощ, сребърен сърп, плениш, възвърне, пшеница, 
   бадеми, лози, шербет
  7. Глупавият Главатар решава да изпълни задачата 
   Ключови думи: остър меч, тъп ум, тежка ризница, лека глава, изсмях се, 
   детинска работа, ще докопам, ще я строша
  8. Мъдрецът се опитва да обясни трудността на задачата, но остава 
   неразбран
   Ключови думи: предупредил, чини (струва) ти се, ще бяга, безчет 
   пазачи, стрели, гръм, градоносен облак
  9. Главатарят и войниците се отправят на път, за да пленят месечината
   Ключови думи: бойни тръби, барабани, вървяха, камънаци, пущинаци, 
   мраз, препъваха, падаха
  10. Главатарят губи войската си
   Ключови думи: топеше като сняг, непреклонен, най-висок, връх, 
   равнина, кротичко, спеше
  11. Върху главите на войниците се стоварва невиждана буря 
   Ключови думи: вихрушки, тръшкат, загърмяха, запориха, лъчи, 
   нажежени копия, неканените пришълци, се посипаха, огнени стрели
  12. Победеният главатар осъзнава безсилието си и тръгва обратно
   Ключови думи: захвърлиха, хукнаха, вопли, не мога, самонадеяност
  13. Войската на Главатаря е прогонена от града
   Ключови думи: наизлязоха, прогониха, отидоха
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КОТАРАКЪТ НАСТАВНИК, ИЛИ КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
(Шарл Перо)

 Когато старият мелничар умрял, синовете му наследили само една 
мелница, едно магаре и един котарак. Подялбата направили сами – не из-
викали нито нотариуса, нито адвоката, инак без време щели да прахосат 
и без това нищожното бащино наследство... Най-големият от братята 
взел мелницата, средният – магарето, а за най-малкия останал котаракът.
 Той дълго не можел да се примири със своя мизерен дял. „Братята 
ми – казвал си той – могат честно да припечелват хляба си, ако работят 
заедно. А пък аз, като изям котарака и си направя маншон от кожата му, 
трябва да умра от глад.“
 Котаракът се престорил, че не чува тези слова, и тежко и сериозно 
казал:
 – Не се наскърбявайте, господарю мой, дайте ми само една торба 
и ми поръчайте чифт чизми, за да мога да се промъквам през гъсталаците. 
Ще видите, че наследството ви не е чак толкова нищожно, колкото си 
мислите.

 Господарят на Котарака се почудил дали да вярва на думите му. Той 
го бил виждал да прибягва до какви ли не хитрини, докато ловял плъхове и 
мишки: Котаракът ту увисвал на задните си лапи, ту се криел в брашно-
то и се преструвал на умрял. „Кой знае – помислил си момъкът, – може би 
Котаракът ще помогне и на мене.“
 И тъй, Котаракът получил онова, което искал. Той сръчно нахлузил 
чизмите, преметнал торбата през рамо и като придържал с двете си пред-
ни лапи вървите ù, отправил се към едно пасбище, където имало много 
зайци.
 Той заложил трици и зелеви листа в торбата си, прострял се, ся-
каш бил умрял, и зачакал някой млад заек, още непознал лукавството в този 
свят, да се полакоми и да се пъхне в торбата му. 
 Едва легнал, и сполуката го споходила: един млад глупав заек влязъл в 
торбата. Котаракът мигом дръпнал вървите, хванал го и най-безмилост-
но го убил.
 Доволен от плячката си, той отишъл в двореца и поискал да гово-
ри с царя. Въвели го в покоите на Негово Величество. Котаракът дълбоко 
се поклонил и рекъл:
 – Царю, нося ви един заек направо от заешкото пасбище. Моят 
господар маркиз Дьо Карабас (така решил той да нарича господаря си) ми 

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какви са типовете герои във вълшебната приказка?
2. Кои са елементите на вълшебната приказка? За да отговорите 
    по-лесно, припомнете си сюжета на позната вълшебна приказка.
3. Какъв е краят на вълшебните приказки?
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поръча да ви го поднеса от негово име.
 – Благодари от мое име на господаря си – отвърнал царят – и му 
предай, че неговият дар ме зарадва много.
 Друг път Котаракът се скрил в една житна нива и отново заложил 
торбата си. Скоро в нея влезли две яребици. Котаракът дръпнал вървите 
и ги уловил. След това се отправил към царския палат и ги поднесъл на 
царя, както сторил преди със заека от заешкото пасбище. Царят приел на 
драго сърце двете яребици и наредил да възнаградят Котарака.
 И тъй в продължение на два-три месеца Котаракът носел от време 
на време на Негово Величество дивеч, като твърдял, че той е от улова на 
неговия господар.
 Един ден Котаракът узнал, че привечер царят ще излезе на разходка 
по брега на реката и ще го придружава неговата дъщеря – най-красивата 
принцеса на света. Той казал на господаря си:
 – Ако следвате съветите ми, щастието ви е в кърпа вързано. 
Трябва само да се окъпете в реката там, където аз ви посоча. Останалото 
оставете на мене.
 Маркиз Дьо Карабас сторил тъй, както котаракът го посъветвал, 
при все че недоумявал какви са кроежите му. Докато се къпел, край реката 
минал царят със свитата си. Котаракът почнал да вика с всичка сила:
 – Помощ, помощ! Маркиз Дьо Карабас се дави!
 Царят чул виковете и подал глава през вратичката на каретата. 
Той познал Котарака, който толкова пъти му бил носил дивеч, и наредил 
на стражите, които го съпровождали, да се притекат бързо на помощ на 
маркиз Дьо Карабас. Докато измъквали клетия маркиз от речните води, 
Котаракът се приближил до каретата и казал на царя, че разбойници 
отмъкнали дрехите на господаря му, докато се къпел. (Всъщност сам той 
ги бил скрил под един огромен камък.) Котаракът бил крещял с всичка сила 
подире им, но напразно.
 Царят веднага наредил на придворните, които се грижели за 
гардероба му, да донесат най-хубавите дрехи за маркиз Дьо Карабас.
 Царят се държал много мило с момъка. В хубавите дрехи, които му 
донесли, неговата красота засияла с пълна сила (защото младият човек бил 
хубав и строен). Царската дъщеря много го харесала, а пък щом маркиз Дьо 
Карабас ù хвърлил няколко коленопреклонни, но и нежни погледа, тя лудо се 
влюбила в него.
 Царят поканил маркиза в каретата, за да се поразходят заедно. 
Възхитен от успеха на хитроумните си замисли, Котаракът поел напред. 
По пътя си срещнал селяни, които косели една ливада. Котаракът им рекъл:
 – Добри хора, ако не кажете на царя, че господар на тази земя е 
маркиз Дьо Карабас, ще ви накълцам на кайма!
 Царят не пропуснал да попита косачите чия е ливадата, която 
косят.
 – На маркиз Дьо Карабас – отвърнали те в един глас, защото били 
уплашени от заканата на Котарака.
 – Имате прекрасно владение – обърнал се царят към маркиза.
 – Да, сир – съгласил се момъкът. – Тази ливада винаги е много 
плодоносна.
 А Котаракът наставник продължавал да върви напред. По-нататък 
по пътя той срещнал жътвари и се провикнал:

Илюстрации на Гюстав Доре 
по приказката на Шарл Перо 
– „Котаракът наставник, или 
Котаракът в чизми“
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 – Добри хора, ако не кажете на царя, че 
господар на тази земя е маркиз Дьо Карабас, ще ви 
накълцам на кайма!
 Не след дълго царят минал край житните 
нивя и попитал чии са те. Жътварите отвърнали:
 – На маркиз Дьо Карабас.
 Царят и този път се възхитил от 
владенията на маркиза. А Котаракът продължавал 
да върви пред каретата и да повтаря все същото на 
всички, които срещал по пътя си. Царят бил удивен 
от огромните богатства на маркиза.
 Накрая Котаракът наставник стигнал 
до един разкошен замък. Господар на замъка бил 
най-богатият човекоядец на света. Всъщност 
владенията, покрай които Негово Величество 
минал, били на този човекоядец.
 Котаракът имал грижата да се осведоми 
предварително за нрава на човекоядеца и за неговите 
способности. Той поискал да се срещне и да разговаря 
с господаря на замъка и му доверил, че не желаел да 
се лиши от честта да поднесе почитанията си на 
човекоядеца, когато и бездруго минавал тъй близо 
край замъка му.
 Човекоядецът го приел толкова учтиво, 
колкото учтив може да бъде един човекоядец, и му 
предложил да си поотпочине.
 – Уверяваха ме – подзел Котаракът, – че 
умеете да се превръщате във всякакви животни, 
че бихте могли да се преобразите в лъв или слон 
например.
 – Вярно е – потвърдил човекоядецът гордо. 
– И за да ви докажа това, ще се превърна в лъв. 
 Котаракът толкова се уплашил, като 
видял жив лъв пред себе си, че мигом се покатерил 
по капчука чак на покрива. В случая обаче рискувал 
живота си, тъй като чизмите му не били пригодени 
за пътешествия по керемиди. След известно 
време Котаракът видял, че човекоядецът е 
възвърнал предишния си образ, слязъл от покрива и 

чистосърдечно си признал, че много се бил уплашил.
 – Уверяваха ме също така – казал той, – но 
аз не го вярвам, че сте можели да се превръщате и в 
най-различни малки животни – в плъх или в мишка 
например. Смятам това за съвършено невъзможно.
 – Невъзможно? – възкликнал човекоядецът. – 
Ей сега ще видите.
 И в същия миг се превърнал в мишка, която 
се спуснала да бяга по пода. Щом я зърнал, Котаракът 
тутакси се хвърлил отгоре ù и я изял.
 В това време царят и свитата му стигнали 
до замъка на човекоядеца. Царят пожелал да влезе 
вътре. Котаракът чул шума на каретата, когато 
минавала по подвижния мост, изтичал напред и 
тържествено изрекъл:
 – Ваше Величество, добре дошли в замъка на 
маркиз Дьо Карабас.
 – О, маркизе – удивил се царят, – нима и 
този замък е ваш! В живота си не съм виждал по-
хубав двор и сгради като тези, които го опасват. 
Нека да ги разгледаме.
 Маркизът предложил ръката си на младата 
принцеса и начело с царя всички влезли в една огромна 
зала с чудесно подредена трапеза: човекоядецът 
бил заповядал да я приготвят за приятелите му, 
които щели да му гостуват същия ден. Но те не 
се осмелили да влязат в замъка, когато узнали, че 
царят е вътре.
 Царят бил очарован от достойнствата на 
маркиз Дьо Карабас, а дъщеря му била направо луда 
по момъка. Като виждал огромните богатства на 
маркиза, а и щом изпил пет или шест чашки, Негово 
Величество казал:
 – Маркизе, само от вас зависи дали ще 
станете мой зет.
 Маркизът приел оказаната му чест с дълбок 
поклон. Веднага вдигнали сватбата. Котаракът 
станал знатен благородник и от този ден нататък 
ловял мишки само за развлечение.
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ПОУКА

Дори да не е знак за късогледство,
че черпим от богатото наследство,
което нам баща ни е оставил,
един младеж би по-добре направил
да схване, че умът и занаятът
са по-добри от взето даром злато.

ДРУГА ПОУКА

Ако синът на Мелничаря толкоз бързо
сърцето на Принцесата развърза
и тя го гледаше със зяпнали уста,
то дрехите, видът и младостта
за предизвикване на тръпки гъделични
невинаги са средства безразлични.

Превод на приказката Тодорка Минева, 
на поуките в стихове – Атанас Гунов

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Какво е наследството на най-малкия брат 
 и защо е наречено „мизерен дял“?
2     Какво поискал Котаракът от своя господар 
 и защо?
3     Кое число присъства най-силно в приказката 
 – колко са братята, колко са описаните 
 срещи на Котарака с царя, колко са 
 срещите му със селяните в земите на 
 човекоядеца?
4     Чия съдба променя Котаракът? Как?
5     Посочете онези места в текста, в които е 
 показана хитростта на Котарака.
6     Защо принцесата се влюбва в момъка? 
 Потърсете в текста как е описан той.

7     Бедният мелничарски син става царски зет, 
 а котаракът – благородник. Какво ни 
 внушава приказката с тази промяна? Какво е 
 разбирането на общността за човешката 
 съдба?
8     Защо именно Котаракът успява в живота? 
 Кои качества му помагат да успее?
9     Каква е приказката – вълшебна или 
 приказка за животни? Докажете.
10     Кой е основният герой в тази приказка?
11     Прочетете внимателно двете поуки в края 
 на приказката. Кое е важно за успеха в 
 живота - наследеното богатство или 
 знанията и уменията, които имаме?

ПРИКАЗКИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО ИМ

Има три основни вида приказки според начина на създаването им:

Фолклорна приказка

– Създадена е от неизвестен 

автор.

– Разпространява се устно.

– Има много варианти.

– Променя се от всеки разказвач.

Авторизирана приказка 

– Авторът е този, който 
преразказва фолклорната 
приказка.

– Разпространява се писмено.

– Няма варианти и възмож-

ност за промяна.

– Близка е до фолклорната, 
от която черпи сюжета, 
героите и идеите си.

Авторска приказка 

– Авторът сам създава 
приказката и тя е плод на 
неговото въображение.

– Разпространява се писмено.

– Няма варианти и възмож-

ност за промяна.

– Може да бъде повлияна от 
фолклора, но може и да няма 
нищо общо с него.
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 Приказката „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ на 
Шарл Перо е авторизирана приказка. Именно Шарл Перо създава практи-
ката да се авторизират фолклорни приказки.
 Той е роден в Париж през 1628 г. Автор е на много приказки, из-
вестни в цял свят – „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“, 
„Спящата красавица“, „Пепеляшка“ и др.
 Народното творчество привлича писателя с разнообразието на 
сюжетите, с мъдростта на народа и с богатството на езика си.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Колко вида са приказките според създаването им?
2     Посочете основните разлики между авторизирана и авторска 
 приказка.
3     А какви са приликите между тях?
4     Кой вид приказки се разпространяват устно и имат много варианти?

Портрет на Шарл Перо 
(1628 – 1703)

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ПРИКАЗКАТА?

 Приказката „Котаракът наставник, или Ко-
таракът в чизми“ отправя няколко важни послания 
към общността:

    Правото на наследяване трябва да се при-
еме и уважава – най-големият брат получава 
най-добрата част от наследството на бащата, а 
най-малкият – най-мизерната част. Това право е 
неоспоримо. Обществото се гради върху правила 
и закони, които трябва да се спазват, за да се за-
пази и самото то.

    Човешката съдба е променлива и всичко в жи-
вота може да се измени – бедният да стане бо-
гат, силният да бъде победен, а властимащият да 
бъде заблуден. Дава се надежда, че всеки може 
да промени живота си към по-добро.

    Хитростта е средство за оцеляване на слабия 
и онеправдан беден човек. Тя е представена като 
положително качество, защото е победен отрица-
телният герой (човекоядецът), заблудени са бога-
тите, които са получили своите богатства по пра-
вото на наследяването (царят и принцесата).

    Приятелството е една от най-важните опори в 
живота на всеки човек. Когато имаш верни, умни и 
добри приятели, можеш да се смяташ за щастлив, 
защото те ще ти помогнат във всяка ситуация.

  ГЕРОИТЕ В ПРИКАЗКАТА

    Котаракът е невероятно изобретателен и 
смел. Олицетворението дава възможност той 
да се превърне в забавен и много действен пер-
сонаж. Спасява най-малкия брат от бедността, 
побеждава човекоядеца, заблуждава царя, пра-
ви мелничарския син царски зет. И всичко това 
благодарение на своята хитрост и умението си да 
се справя с всяка ситуация в живота без страх и 
съмнения.

    Момъкът е беден и примирен със съдбата си, 
без никаква идея как да оцелее и да се справи с 
бедността си. Той се оставя изцяло в ръцете на хи-
трия и находчив Котарак, доверява му се напълно. 
Накрая получава замък, имение и ръката на
царската дъщеря.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Кои от посланията на приказката смятате, 
 че са общочовешки?
2     Кои от посланията мислите, че са 
 приемливи за обществото ни?
3     Има ли някое послание, което бихте 
 отхвърлили или оспорили?
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    Царят е наивен и прекалено доверчив. Той 
не познава благородниците и именията им, дори 
тези, които са близо до двореца му, което едва ли 
го представя като много добър владетел.

    Принцесата е запленена от младостта и богат-
ството на мнимия маркиз и става негова съпруга.

    Човекоядецът е силен, но глупав. Прекалена-
та му самонадеяност и суетата му го правят жерт-
ва на хитрия Котарак.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ПРИКАЗКАТА

Пространството в приказката е неопределено. 
Мелницата, дворецът, замъкът на човекоядеца, 
нивите и ливадите се намират някъде, но не е по-
сочено къде. Странното е, че царят не знае за зе-
мите и замъка на човекоядеца. А тези земи не са 
далече от двореца му, защото героите стигат до 
тях по време на разходка.

  ВРЕМЕТО В ПРИКАЗКАТА

Времето в приказката също е неопределено.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Посочете основните герои в приказката 
 „Котаракът наставник, или Котаракът 
 в чизми“.
2     Какво художествено средство е използвано 
 при представянето на Котарака?
3     Посочете най-характерното качество на 
 всеки от героите.

4     Как оценявате поведението на Котарака?  
 Смятате ли, че той постъпва честно 
 и почтено спрямо царя и принцесата 
 и спрямо човекоядеца?
5     А как оценявате поведението му по 
 отношение на неговия господар?
6     Какви са времето и пространството 
 в приказката?

„КОТАРАКЪТ НАСТАВНИК, ИЛИ КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“  
(Приказка за животни или вълшебна приказка?)

Когато герой на определена приказка е животно, 
възниква въпросът каква по вид е приказката. Дали 
видът ù зависи от вида на героите в нея? Тук се 
появява и друг въпрос – достатъчно ли е в приказ-
ката да има вълшебство, за да я определим като 
вълшебна? И на двата въпроса ще отговорим така: 
Приказката не зависи от вида на героя, а от оно-
ва, което той върши. Вълшебството също не е 
достатъчно – в приказките за животни героите 
говорят. Това само по себе си е вълшебство, но не 
определяме тези приказки като вълшебни. За да 
бъде една приказка вълшебна, в нея героите трябва 
да извършват определени дейности и сюжетът да 
има определен ред, което е характерно само за вида 
вълшебни приказки.

 Представяне на героите и обстановката. – 
Трима братя разпределят наследството, което е 
останало след смъртта на баща им.
 Нарушаване на реда – появява се беда. – Ста-

рият мелничар умира и синовете сами трябва да 
продължат да изкарват прехраната си.

 Героят тръгва на път и преминава през раз-
лични изпитания. 
 Героят получава вълшебно средство. – 

Най-малкият брат получава в наследство котарак.
 Героят преодолява препятствия – влиза в 

битка.
 Героят ликвидира бедата – възстановява се 

редът. 
 Завръщане у дома – героят не е разпознат 

от близките си. 
 Лъжегероят е победен и разобличен.
 Хармонията е възстановена – щастлив край.

ЗАДАЧА:
Допишете в тетрадките си срещу всеки елемент 
на сюжета какво конкретно се случва в приказката  
„Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“.
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 Ханс Кристиан Андерсен e роден в Дания, в гр. Оденсе, на 2 април 
1805 г. Родителите на малкия Ханс били бедни хора, но подхранвали занима-
нията му с изкуство. Още невръстен, бъдещият писател прави свой малък 
куклен театър, като сам изработва куклите и театралните костюми.
 Когато е едва четиринайсетгодишен, Андерсен загубва баща си. 
Момчето спира да посещава училище и започва работа като тъкач, шивач 
и работник в цигарена фабрика.
 Малко след това Ханс Кристиан Андерсен заминава за Копенхаген 
и постъпва в Кралския театър. С възрастта гласът му се променя и той 
напуска театъра.
 Това е времето, когато Андерсен се среща със своя духовен покрови-
тел – Йонас Колин, който заплаща по-нататъшното му образование. Още 
като ученик Андерсен започва да пише. Своя първи разказ „Призрак в гроба 
на Палнаток“ Андерсен публикува, когато е едва на седемнайсет години. 
Така започва творческият път на световния писател.
 Днес Ханс Кристиан Андерсен е известен преди всичко със своите 
приказки. Преведени на повече от сто и петдесет езика, творбите на Ан-
дерсен са любими четива на малки и големи по цял свят. Повече от сто и 
осемдесет години четящите хора се вълнуват от разказа за Храбрия оловен 
войник; искат да полетят над земята заедно със Снежната царица; съпре-
живяват чувствата на Малката русалка, която жертва живота си в име-
то на любовта; тъжат за Малката кибритопродавачка с надежда децата 
по света да растат щастливи и без страдания; докосват се до Грозното 
патенце, за което ще разберете след малко…

Портрет на Ханс Кристиан Андер-
сен от 1836 г. – художник Кристиан 
Албрехт Йенсен

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН
(1805 – 1875)

 [...] Бащата обичаше горещо сина си и му отдаваше всичкото си 
свободно време – правеше му играчки, рисуваше му картинки, увличаше го 
в забавни игри. През дългите зимни вечери обущарят вземаше от поличка-
та до прозореца някоя книга и четеше на жена си и на детето басните на 
французина Лафонтен, комедиите на датчанина Холберг или приказки от 
„Хиляда и една нощ“. [...]
 Понякога Ханс Кристиан обичаше да седи на някой от големите 
камъни, дето майка му избелваше прането, и да пее с пълен глас разни песнич-
ки. Наблизо беше градината на съветника Фалбе, у когото често идваха 
гости. Те слушаха песните на момчето, хвалеха го и го уверяваха, че с тоя 
глас то ще отиде много далеч. Но колко далеч – Ханс Кристиан не знаеше. 
От една стара жена, която също плавеше пране на брега, той бе узнал, 
че Китайската империя се намира точно под реката на Оденсе. Може би 
някоя лунна нощ някой китайски принц ще прокопае ей тук земята, ще чуе 
сладкогласния певец и ще го отведе в Китай. Там принцът ще го възнагради 
богато, а после ще му позволи да се върне в Оденсе и да си построи разко-
шен дворец. И Ханс Кристиан по цели вечери седеше и чертаеше планове 
на бъдещия си дворец. По-късно, когато се яви да декламира пред публика в 
Копенхаген, той все още вярваше, че между слушателите се спотайва няка-
къв принц, който ще го разбере и ще му помогне да си намери щастието.

Светослав Минков, „Ханс Кристиан Андересен“

МЕЧТАТЕЛЯТ ХАНС КРИСТИАН
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ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ
(Ханс Кристиан Андерсен)

 Хубаво беше извън града. Беше чудно лято. Ръжта жълтееше по 
полетата, овесът зеленееше. Сеното бе събрано на копи по ливадите, а 
щъркелът се разхождаше на дългите си червени нозе и говореше по египет-
ски – тоя език той беше научил от майка си. Край полетата и ливадите се 
простираха големи гори, а в горите имаше дълбоки езера. Да, чудно хубаво 
беше извън града!
 На едно открито място, цял залян от слънчева светлина, се издига-
ше стар чифликчийски дом, обграден с дълбоки канали. От неговите стени 
до самата вода растяха репеи, и то толкова високо, че под някои от тях 
децата можеха да стоят прави, без да се навеждат. Там беше също така пус-
то, както и в най-дълбокия горски гъсталак. Там именно лежеше в гнездото 
си младата патица и мътеше патенца. Тя лежеше вече толкова отдавна, 
че просто ù бе дотегнало да чака. Освен туй в тоя пущинак рядко ù идва-
ше някой на гости. Другите патици предпочитаха да плуват в каналите, 
вместо да седят под репея и да крякат с нея.
 Най-сетне яйцата започнаха да се чупят едно по едно.
 – Пий! Пий! – изпискваше нещо отвътре и от всяко яйце се показ-
ваше по една главичка.
 – Кряк! Кряк! – каза патицата и всички патенца се събраха около нея 
под зелените листа и започнаха да се оглеждат на вси страни.
 Тяхната майка им позволяваше да гледат колкото си искат, защото 
зеленият цвят действа добре на очите.
 – Ах, колко голям е светът! – извикаха всички патенца. Наистина 
сега те се чувстваха много по-нашироко, отколкото по-преди в яйцата.
 – Да не мислите, че това е целият свят? – рече майката. – Охо, 
той се простира много по-надалеч, отвъд градината, чак до бостана с ди-
ните. Ала там аз никога не съм ходила. Да, а я да видим сега всички ли сте 
тук – продължи тя и стана. – Не, не сте всички, най-голямото яйце е още 
цяло-целеничко; че кога най-сетне ще се свърши това? Още малко и аз съвсем 
ще изгубя търпение! – И тя легна отново в гнездото.
 – Е, какво има? Как отива работата? – попита я една стара патица, 
която беше дошла да я навести.
 – Ето нà, замъчила съм се с едно яйце, просто не мога да изляза на-

Паметникът на Ханс Кристиан Андерсен и Грозното патенце 
в Сентръл Парк, Ню Йорк

Паметникът на Андерсен
в градините на замъка „Росенбор“ 
в Копенхаген, Дания
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глава с него! – каза патицата. – Още не се счупва... Ала 
я погледни останалите, виждала ли си някога такива 
милички патенца? Те всички приличат досущ на баща 
си, а той, проклетникът, не дойде поне веднъж да ме 
навести.
 – Я да видя яйцето, което не ще да се излюпи 
– рече старата патица. – Повярвай ми, това е яйце 
от пуйка. И мене ме излъгаха веднъж така. Напатих 
се от грижи и тегла с тия малки: та те всички се пла-
шат от водата! Просто не можах да ги примамя да 
влязат във водата. Кряках, вряках – нищо не помага. Я 
ми покажи яйцето! Да, от пуйка е. Зарежи го, по-добре 
научи другите деца да плуват.
 – Не, ще полежа още малко – отвърна младата 
патица. – Толкова съм лежала, ще полежа още няколко 
дни.
 – Както искаш! – каза старата патица и си 
отиде.
 Най-сетне се счупи и голямото яйце.
 – Пип! Пип! – изписка патенцето и изскочи из 
яйцето.
 Ала колко голямо и грозно беше то! Патица-
та го погледна и каза:
 – Какво голямо пате! Никак не прилича на дру-
гите! Да не би пък да е пиле? Чакай, ще разбера това!
Ще ми влезе то във водата, аз сама ще го натикам 
вътре.
 На другия ден времето беше чудно хубаво, 
слънцето осветяваше всички репеи. Патицата се 
спусна с цялото си семейство към канала. „Пляс!“ – и 
тя скочи във водата.
 – Кряк! Кряк! – извика тя и патенцата заскачаха 
едно по едно след нея. Водата ги заля презглава, ала 
в същата минута те изскочиха отгоре и заплуваха 
отлично напред; крачката им сами работеха; дори 
грозното сиво патенце заплува ведно с другите.
 – Не, това не е пуйче – каза майката, – я колко 
хубаво работи с крачката си! И как право стои! Не, 
това е мое собствено детенце... Всъщност то дори 
е хубаво, ако се вгледаш в него... Кряк! Кряк! Вървете 
след мен, деца, аз ще ви покажа колко голям е светът, 
ще ви представя в птичия двор. Само стойте по-
близо до мен, за да не ви настъпи някой, пък и от 
котки се пазете!
 И те отидоха в птичия двор. Оттам се 
чуваше страшен шум: две семейства се биеха заради 
една глава от змиорка, която в края на краищата се 
падна на котката.
 – Гледайте, тъй е винаги по света – рече 
майката и почеса клюна си, защото и на нея самата 
ù се дощя глава от змиорка. – Излезте сега напред и се 

поклонете хубаво хей на оная стара патица: тук тя 
е най-главната – от испански род, затова е и толкова 
дебела. Вижте, тя има на крака си червено парцалче 
– то е чудно красиво и е най-голямото отличие, с 
което може да бъде удостоена една патица. Това 
значи, че стопаните не искат да я изгубят и че хората 
и животните трябва да я различават от другите 
патици. Хайде, вървете и не си свивайте пръстите; 
възпитаното патенце ги държи разперени, както 
баща си и майка си. Ето тъй – вижте! А сега наведете 
глави и кажете „кряк“!
 Патенцата наведоха глави и казаха:
 – Кряк!
 Ала другите патици из двора ги поглеждаха и 
приказваха високо:
 – Ха, само те липсваха още, сякаш без тях 
ние сме малко тук! А на туй отгоре и едно такова 
отвратително патенце – ух, не можем да го търпим!
 И в същия миг една патица се спусна към него 
и го клъвна за шията.
 – Не го закачай! – рече майка му. – То никому зло 
не прави.
 – Да, но то е много голямо и никак не прилича 
на другите – отвърна патицата, която го беше 
клъвнала, – затова трябва да го поощипем.
 – Какви милички деца имате – каза старата 
патица с парцалчето на крака. – Само онова там е 
малко грозничко. Добре ще бъде, ако бихте могли да го 
преработите!
 – Туй е невъзможно, ваша милост! – каза 
майката. – Наистина то не е хубаво, ала има добър 
характер и плува също тъй добре, както другите – 
дори, смея да кажа, малко по-добре от тях. Аз мисля, 
че след време то ще израсте както трябва и ще 
стане по-малко. – И тя го почеса по гърба и му оглади 
перцата. – При това – добави тя – то е мъжко и може 
да мине и без хубост. Аз мисля, че то ще бъде много 
силно и ще си пробие път в живота.
 – Другите дечица са много милички – каза 
старата патица, – чувствайте се, моля, като у дома 
си и ако намерите някъде глава от змиорка, можете да 
ми я донесете.
 И патенцата наистина се чувстваха като у 
дома си. Ала върху бедното патенце, което се беше 
излюпило последно и беше толкова грозно, се сипеха 
удари и подигравки от всички страни; биеха го и го 
хапеха не само патиците, но и кокошките... „Много е 
голямо“ – говореха всички, а един пуяк, който се беше 
родил с шпори и поради тая причина си въобразяваше, 
че е цар на всички птици, се наду като кораб с изпънати 
платна, връхлетя право към патенцето, закурлюка и 
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от злина почервеня като рак. Бедното патенце не 
знаеше какво да прави и къде да отиде; беше му много 
мъчно, че е тъй грозно и че целият птичи двор му се 
присмива.
 Тъй измина първият ден, ала следният беше 
още по-лош за него.
 Всички гонеха бедното патенце. Дори 
сестрите му се сърдеха и постоянно го навикваха:
 – Дано те котка изяде, проклетнико!
 А майката казваше:
 – Да може да се запилее нанякъде!
 Патиците го хапеха, кокошките го биеха, 
момичето, което носеше храна на патиците, го 
риташе с крак.
Най-сетне патенцето не можа да издържи и 
прехвръкна през стобора. Малките птички пръхнаха 
уплашено из храстите.
 „Те бягат само защото аз съм толкова грозно“ 
– помисли си патенцето и затвори очи, ала все пак 
побягна напред и стигна до едно голямо блато, гдето 
живееха диви патици. Там то прекара цялата нощ. 
Беше уморено и сърцето му щеше да се 
пръсне от мъка.
 На сутринта дивите патици се 
извиха във въздуха и съгледаха новия си 
другар.
 – Що за птица е това? – 
попитаха се.
 А патенцето се обръщаше 
на всички страни и поздравяваше, 
доколкото умееше.
 – Ти си много грозно! – казаха дивите патици. 
– Ала туй не ни влиза в работа, стига само да не ти 
хрумне да се ожениш за някоя от нашето семейство.
 Горкото! То съвсем не мислеше за женитба. 
То искаше само едно: да му позволят да лежи в 
тръстиката и да пие блатна вода.
 Тъй прекара патенцето цели два дена. Тогава 
дойдоха два диви гъсока. Те се бяха излюпили наскоро и 
затова бяха твърде смели.
 – Слушай, приятелю! – казаха те. – Ти си 
толкова грозен, че не можеш да ни пречиш. Искаш 
ли да хвръкнеш с нас и да станеш прелетна птица? 
Тук наблизо има друго блато, гдето живеят няколко 
мили, прекрасни гъски. Те всички са госпожици и 
умеят да казват „кряк“! Там ти можеш да си намериш 
щастието, макар и да си толкова грозен.
 – Бум! Бум! – разнесе се в същата минута 
гърмеж и двата диви гъсока паднаха мъртви в 
тръстиката; водата се обагри от кръвта им. – Бум! 
Бум! – чу се отново и цяло ято диви гъски изхвръкнаха 

из тръстиката.
 Гърмежите зачестиха. Имаше голям лов. 
Ловците бяха обградили блатото. Синкав дим 
пълзеше като облак между тъмните дървета и се 
губеше далеч зад водата. При блатото дотичаха 
ловджийски кучета: прас, прас! – тръстиката и 
храстите се навеждаха на всички страни и бедното 
патенце едва дишаше от страх. То изви глава, за да 
я скрие под крилцето си, ала в същия миг пред него 
изскочи едно грамадно страшно куче; езикът му беше 
цял изплезен, очите му светеха грозно; то протегна 
муцуна право към патенцето, озъби острите си 
зъби и – прас! прас! – побягна назад, без да докосне 
патенцето.
 – Слава богу! – каза патенцето и въздъхна 
свободно. – Аз съм толкова грозно, че дори и кучето 
не иска да ме изяде.
 То се сгуши и остана така през цялото време, 
докато сачмите свистяха из тръстиката и из въздуха 
ехтеше гърмеж след гърмеж.
 Едва привечер всичко утихна. Ала бедното 

патенце все още не смееше да стане: то 
почака още няколко часа, сетне се огледа 
предпазливо наоколо и побягна с всичка 
сила. Патенцето бягаше през полета и 
ливади, а наоколо беснееше такава буря, 
че то с мъка можеше да върви напред.
 Когато нощта настъпи, патенцето 
стигна до една сиромашка селска колиба. 
Тя беше толкова стара, че сама не 
знаеше на коя страна да падне, затова 

продължаваше да си стои на мястото. Бурята 
беснееше с такава сила, че бедното патенце трябваше 
да седне, за да се задържи на земята. Времето ставаше 
все по-лошо и по-лошо. Най-сетне патенцето забеляза, 
че вратата на колибата се откачи от едната си халка 
и увисна настрана – така че през дупката можеше да 
се влезе в стаята.
 В колибата живееше една жена с котарака си 
и с една кокошчица. Котарака тя наричаше „синче“; 
той умееше да мърка, да извива гръб и дори да изпуща 
искри, когато го помилваш на тъмно по космите. 
Кокошчицата имаше съвсем мънички, къси крачка и 
затова я наричаха кокошчица късокрачица. Тя носеше 
хубави яйца и домакинята я обичаше като свое дете.
 На сутринта чуждото патенце веднага 
привлече вниманието на другите: котаракът замърка, 
а кокошчицата закудкудяка.
 – Какво има? – попита домакинята и се огледа 
наоколо: ала тя недовиждаше и затова помисли, че 
патенцето е някаква загубена тлъста патица. – Гледай 
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ти какво щастие! – каза тя. – Сега ще си имам пачи 
яйца. Само да не е паток! Чакай да видим.
 И патенцето прекара три седмици на 
проверка; ала яйца не снесе. Котаракът беше господар 
в къщата, а кокошката – господарка. Те винаги казваха: 
„Ние и целият свят!“, защото си въобразяваха, че са 
половината свят и при туй – по-добрата половина. 
Патенцето мислеше, че може да бъде на друго мнение, 
ала кокошката не би търпяла това.
 – Можеш ли да снасяш яйца? – питаше тя.
 – Не.
 – Тогава имай добрината да мълчиш!
 А котаракът питаше:
 – Можеш ли да си извиваш гръбнака като 
обръч, да мъркаш и да изпущаш искри?
 – Не.
 – Тогава не си тикай гагата, когато говорят 
умници като нас!
 И патенцето седеше в ъгъла и беше в лошо 
настроение. Ала изведнъж в стаята нахлу струя чист 
въздух и слънчицето надникна вътре; на патенцето 
страшно се поиска да поплува; то не можа да се сдържи 
и каза това на кокошката.
 – Това пък какво е? – питаше тя. – Нямаш 
си работа, затуй ти идват такива глупави мисли в 
главата. Снасяй яйца или мъркай – тогава ще поумнееш.
 – Ах, колко приятно е да плуваш по водата! 
– каза патенцето. – Каква наслада е да се гмурнеш 
на дъното и да чувстваш как водата се разлива над 
главата ти!
 – Да, чудесна наслада! – каза кокошката. – Ти, 
както се вижда, си полудял. Я попитай котарака – 
най-умното същество, което съм срещала досега, – 
попитай го обича ли той да плува и да се гмурка във 
водата. За себе си не искам да говоря. Попитай дори 
бабата. Тя ще ти каже приятно ли ù е да плува и да 
чувства как водата се разлива над главата ù.
 – Вие не ме разбирате – рече патенцето.
 – Ние ли не те разбираме? И таз хубава! Тогава, 
според теб, кой може да те разбере? Да не мислиш, че 
си по-умен от котарака или от нашата господарка? 
За себе си не искам да говоря!... Я не си въобразявай 
много, дете, и благодари за доброто, което ти 
направиха тук! Нима ти не попадна в топла стая 
и не се намираш между особи, от които можеш да 
научиш нещо? Но ти си бърборко, неприятно е да има 
човек работа с теб. Повярвай ми, аз ти желая само 
доброто. Аз ти говоря неприятни неща, ала по туй 
се познават истинските приятели. По-добре помъчи 
се да снасяш яйца или пък се научи да мъркаш и да 
изпущаш искри!

 – Аз мисля, че най-добре ще бъде да си отида – 
каза патенцето.
 – На добър ти час! – рече кокошката.
 И патенцето си отиде. То плуваше по водата, 
гмуркаше се, ала всички животни го гледаха с презрение 
заради грозотата му.
 Настъпи есен, листата в гората пожълтяха 
и изсъхнаха; вятърът ги подхващаше и ги въртеше 
из въздуха; стана студено, снежни облаци надвиснаха 
тежко над земята, а върху стобора стоеше гарван и 
от студ грачеше:
 – Гра! Гра!
 Само при мисълта за всичко туй те побиваха 
студени тръпки. Бедното патенце се чувстваше 
много зле.
 Една вечер, тъкмо когато слънцето беше 
залязло, из гората изхвръкна цяло ято прекрасни 
бели птици; толкова хубави птици патенцето 
никога не бе виждало. Те се отличаваха с ослепителна 
белота и имаха дълги стройни шии: това бяха 
лебеди. Птиците издадоха някакъв чуден звук и като 
разпериха великолепните си бели криле, отлетяха от 
студената страна към топлите земи отвъд морето. 
Те се издигнаха високо-високо и бедното грозно 
патенце изпитваше едно особено чувство, като ги 
гледаше. То се завъртя във водата като колело, изпъна 
високо шията си след тях и изведнъж нададе такъв 
висок и странен вик, че само се изплаши. Ах, то не 
можеше да забрави тия прекрасни щастливи птици и 
когато те се скриха от очите му, то се гмурна чак на 
дъното, изскочи отново над водата и дълго време не 
можа да дойде на себе си от вълнение. То не знаеше как 
се казват тия птици, не знаеше и накъде отлитат 
те, ала изпитваше към тях такава обич, каквато не 
бе изпитвало към никого на света. То никак не им 
завиждаше; пък и можеше ли дори през ум да му мине 
да пожелае на себе си такава хубост! Бедното грозно 
патенце щеше да бъде много радостно, ако поне 
патиците го търпяха помежду си.
 А зимата беше люта, страшно люта! 
Патенцето трябваше постоянно да плува, за да не 
замръзне водата; ала всяка нощ мястото, по което 
то плуваше, ставаше все по-малко. Студът беше 
толкова голям, че дори самата ледена кора пращеше; 
патенцето трябваше да работи непрекъснато с 
крачката си, за да не се затвори съвсем дупката. Най-
сетне то изгуби и последните си сили, протегна се и 
ледът го сграбчи.
 Рано сутринта дойде един селянин. Щом 
съгледа патенцето, той разчупи леда с дървените си 
обуща и занесе нещастното същество на жена си. Там 
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патенцето се съживи отново.
 Децата искаха да си поиграят с него. Ала 
на патенцето се стори, че те се тъкмят да му 
направят нещо лошо, и от страх то се хвърли право 
във ведрото с млякото. Млякото се разплиска по 
стаята; домакинята плесна с ръце, а патенцето, 
съвсем забъркано, попадна в бурето с маслото, после – 
в нощвите с брашното, а оттам изхвръкна в такъв 
ужасен вид, че не приличаше на себе си. Господи, каква 
бъркотия настана! Домакинята крещеше и гонеше 
патенцето с машата, децата тичаха с викове и смях 
след него и падаха едно връз друго. За щастие, вратата 
беше отворена, патенцето се промъкна през съчките, 
натрупани в коридорчето, и се изтегна върху току-
що навалелия сняг. Там то остана да лежи съвсем 
отмаляло.
 Би било твърде тъжно да се разправят всички 
патила и приключения, които бедното патенце 
трябваше да преживее през тая люта зима. Когато 
слънцето започна да топли пак земята, то лежеше 
в блатото между тръстиката. Чучулигите пееха, 
пролетта се беше върнала отново.
 Изведнъж патенцето почувства как крилете 
му се разперват, как зашумяват по-силно отпреди и го 
понасят бързо напред. Преди да се опомни, то се намери 
в една голяма градина, гдето ябълковите дървета бяха 
вече покрити с цвят, а бъзовината ухаеше и свеждаше 
зелените си клони над лъкатушещите канали. Тук 
беше много хубаво, миришеше на пролет. И ето, из 
гъсталака на дърветата се показаха три великолепни 
бели лебеда. Те шумяха с криле и плуваха гиздаво по 
водата. Патенцето познаваше тия чудни птици. 
Обхвана го някакво странно, тъжно чувство.
 „Аз ще отлетя при тях, при тия прекрасни 
птици. Те ще ме убият затуй, че съм толкова грозно, 
а пък се осмелявам да се приближа до тях. Но нека тъй 
да бъде! По-добре да бъда убит от тях, отколкото да 
понасям щипането на патиците, боя на кокошките и 
да търпя всякакви лишения през зимата.“
 И патенцето полетя, спусна се във водата и 
заплува срещу великолепните лебеди. Те го забелязаха, 
размахаха криле и тръгнаха право към него.
 – Убийте ме! – прошепна патенцето и като 
наведе глава към водата, зачака смъртта.
 Ала какво видя то в прозрачната вода? 
Своето собствено отражение, но не някаква 
тъмносива птица, безобразна и неподвижна, а бял, 
строен лебед.
 Не е нещастие да се родиш сред патици, стига 
само да се излюпиш от лебедово яйце.
 Сега младият лебед мислеше с радост за 

патилата, които беше преживял. Благодарение на 
тях той можеше да оцени още по-добре своето 
сегашно щастие и всичкото великолепие, което го 
окръжаваше.
 А големите лебеди плуваха около него и го 
милваха с клюновете си.
 В тоя миг в градината влязоха няколко деца: 
те започнаха да хвърлят във водата хляб и зърна, а 
най-малкото от тях извика:
 – Вижте, нов лебед!
 – Да, дошъл е нов лебед! – ликуваха другите и 
като пляскаха с ръце, започнаха да скачат от радост; 
сетне те изтичаха при баща си и майка си, върнаха се 
отново с хляб и сладки, които хвърлиха във водата, 
и закрещяха в един глас:
 – Новият е най-хубав от всички! Толкова млад 
и толкова хубав!
 И старите лебеди наведоха глави пред него.
 Тогава той се засрами и скри глава под 
крилото си. Той сам не знаеше какво да прави; беше 
много щастлив, ала не можеше да се гордее, защото 
доброто сърце не познава гордостта. Той си мислеше 
как го гонеха и му се присмиваха, а сега го наричат 
най-прекрасната от всички прекрасни птици. Дори 
бъзовият храст свеждаше клоните си право към него, 
а слънцето светеше тъй топло и приятно! Тогава 
той размаха криле, изпъна стройната си шия и извика, 
замаян от радост:
 – Да, такова щастие не съм сънувал, когато 
бях още грозно патенце!

Превод Светослав Минков

РЕЧНИК
1. чифлик – (от турски) голям селскостопански имот, 
в който има жилищни и стопански постройки.
2. бъзовина (тревист бъз) – многогодишно тревисто 
растение, достигащо височина два метра
3. стобор – ограда от дъски и дървени колове.
4. особа – човек с важно обществено положение.
5. репей – вид тревисто растение, бурен с много едри 
листа, достигащо височина два метра.
6. ведро – дървен съд, подобен на кофа, за вода, мляко и др.
7. нощви – дървено корито за месене на хляб.
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 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Разделете приказката на епизоди и ги 
 озаглавете.
2     Какво е описано в първия епизод на 
 приказката? 
 Какво настроение внушава описанието на 
 лятото?
3     Къде се излюпват патенцата? Откривате 
 ли връзка между това място и детските годи-
 ни на Ханс Кристиан Андерсен? Аргумен-
 тирайте се.
4     Каква е първата представа на патенцата 
 за това колко е голям светът?
5     Как е посрещнато патенцето от останалите 
 птици след своето излюпване? На какво се  
 дължи особеното отношение към него?

6     През какви изпитания преминава 
 патенцето, докато попада в къщата на 
 самотната жена? Разкажете.
7     По какво си приличат и по какво се 
 различават отношението на котарака 
 и кокошчицата към патенцето и 
 отношението към него до този момент?
8     Когато патенцето за първи път вижда 
 красивите лебеди, надава висок и
 странен вик, от който самото то се стряска.  
 Подсказва ли този вик, че нещо в 
 патенцето ще се промени? Разсъждавайте.
9     Каква е връзката между пролетната 
 промяна в природата и промяната в 
 Грозното патенце?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ

    Случката
 Приказката за Грозното патенце може да 
бъде обобщена накратко така:

 1. Грозното пате се излюпва в гнездото 
на патица. Как се е появило там, никой не знае, 
но това не е важно за приказката. За разлика от 
останалите деца на патицата Грозното пате е 
по-едро и е сиво. Това, че е различно, му носи 
страдания. 

 2. Патето е отхвърлено от всички. Това 
го принуждава да избяга от чифлика. По пътя си 
среща диви патици, които са склонни да го прие-
мат, но го сполетява нова беда – патиците са 
убити от ловци. Кучето, което събира телата на 
мъртвите птици, се натъква на патенцето, но се 
спира и то е пощадено. Патето решава, че грозо-
тата му го е спасила.

 3. Странстванията му продължават и па-
тенцето попада в къщата на самотна жена, къде-
то се среща с котарака и кокошката – любимци 
на стопанката. Въпреки че патенцето е прието в 
къщата, то отново не намира разбиране и любов.

 4. Патенцето отново е навън и самљ. То за 
пръв път вижда красивите бели птици, които отли-
тат към топлите страни.

 5. Следват нови беди за Грозното патенце 
и дълга и студена зима. То е самљ, принудено да 
плува непрестанно, за да не замръзне. 

 
 6. Идва пролетта – сезонът на новите на-
дежди. Патенцето е преживяло зимата. Бедите са 
го направили по-силно. То усеща прилив на сили 
в крилете си.

 7. В последния епизод патенцето отново 
среща красивите лебеди. Решава да отиде при 
тях, дори с риск да бъде убито – стремежът му 
към красота за него е по-ценен от живота му.

 8. Грозното патенце разбира, че се е пре-
върнало в красив лебед. Страданията и несго-
дите са били стъпките към истинското щастие и 
красота.

  ГЕРОИТЕ В ПРИКАЗКАТА

 Андерсен внимателно е подбрал всички 
герои в приказката. Можем да кажем, че основни-
те герои в приказката съответстват на определен 
вид хора, които срещаме в живота.
 Грозното патенце е главният герой. 
Излюпено в гнездото на патица, то изглежда 
голямо и грозно. Смята се, че в образа на Гроз-
ното патенце писателят Ханс Кристиан Андерсен 
е нарисувал самия себе си. Ако си припомните 
биографията му, ще откриете много общи черти 
между автора и неговия герой. И Андерсен отрано 
остава сирак. Още като дете е принуден да ра-
боти тежък труд, за да замести липсващия баща. 
Но страстта му към красивото и изкуството не го 
напуска. От бедно дете се превръща в един от 
най-известните и обичани писатели по цял свят.
 В образа на Грозното патенце можем да 
открием и друго значение. Много често хората, 
които са различни, които имат свои стремежи, не 
са разбирани от другите. Чрез образа на Грозното 
патенце Андерсен казва на своите читатели, че 
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човек не бива да се обезкуражава независимо от 
трудностите, пред които е изправен. Всеки трябва 
да мечтае и да се стреми към красотата в живота.
 Майката патица е второстепенен герой. 
Тя се влияе от мнението на другите. Не отстоява 
правото на Грозното патенце да бъде равноправ-
но на останалите ѝ деца.
 Домашните птици: в образите на старата 
патица, пуяка, патицата с парцалчето, кокошките 
и всички останали в чифлика също може да се 
открият съответствия на реални хора от живота. 
Старата патица е подозрителна, а пуякът е са-

мохвалко, който си въобразява, че е цар. Парцал-
чето е единственото отличие, което притежава 
дебелата патица от испански род.
 Котаракът и кокошчицата са герои, в чии-
то образи разпознаваме хора, които си въобразя-
ват, че притежават някакви качества само защото 
живеят в своя малък свят. Те се смятат за ценни, 
тъй като не се съпоставят с други, които вероятно 
имат повече качества.
 Лебедите са символ на красота, на свобо-
да, на желанието на хората да постигнат най-ви-
соките си цели.

 ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

1     Кой е главният герой в приказката? 
2     По какво патенцето прилича на героите от 
фолклорните вълшебни приказки? Сравнете изпи-
танията на Грозното патенце с изпитанията, през 
които преминава най-малкият брат от приказката 
„Тримата братя и златната ябълка“.
3     Откривате ли прилики между живота на Ан-
дерсен и живота на Грозното патенце? Аргументи-
райте се.
4     Можем ли да кажем, че превръщането на 
Грозното патенце в красив лебед прилича на исто-
рията на бедното момче, превърнало се в свето-
вен писател? Аргументирайте се.
5     Оправдавате ли поведението на майката 
патица към патенцето? Не прибързвайте с присъ-
дите. Опитайте се да оцените поведението ѝ, като 
имате предвид всички обстоятелства.

6     Потърсете и прочетете изречението, кое-
то показва, че стремежът към красота и свобода у 
патенцето е по-силен от страха, че ще загуби жи-
вота си.
7     Какво е поведението на патенцето, след 
като разбира, че се е превърнало в красив лебед? 
Трябва ли това поведение да ни бъде пример? Ар-
гументирайте се.
8     Как мислите – ако приказката имаше про-
дължение, при което Грозното патенце се връща в 
чифлика, то би ли простило на майка си, на други-
те патенца и на останалите животни? Трябва ли да 
можем да прощаваме?
9     Ако можехте, какво бихте казали на пуяка? 
Нека думите ви бъдат добронамерен съвет.
10     Поставете се в ролята на писател – напи-
шете продължение на края на приказката. Може да 
отведете младия лебед в далечни земи. Може да 
го превърнете в млад мъж, който иска да посвети 
живота си на изкуството. 

Паметник във вода на Ханс Кристиан Андерсен в гр. Оденсе Паметник на Ханс Кристиан Андерсен в гр. Солвенг, 
Калифорния (САЩ)
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  ВРЕМЕТО В ПРИКАЗКАТА

     Лято
 Действието в приказката започва през ля-
тото: „Беше чудно лято“. Нарисувани всички черти, 
присъщи на този сезон. Той е прекрасен и патен-
цето усеща красотата му, макар и за кратко.
     Есен
 Когато патенцето напуска къщата на жена-
та, вече е станало есен: „Настъпи есен, листата 
в гората пожълтяха и изсъхнаха…“. Тази есенна 
картина съответства на настроението на патенце-
то – „Бедното патенце се чувстваше много зле“.
     Зима
 Следва най-страшното изпитание за 
патенцето – дългата и студена зима: „А зимата 
беше люта, страшно люта!“. Студ сковава езерото. 
Зимата отразява най-пълно състоянието на патен-
цето – то е съвсем само и едва не замръзва.
     Пролет
 Зимата е свършила: „Чучулигите пееха, про-
летта се беше върнала отново“. Пролетта е сезо-
нът, в който всичко се възражда. Грозното патенце 
ще осъзнае, че се е превърнало в красив лебед.
 Действието в приказката протича в рамки-
те на една година. Четирите сезона съответстват 
на настроенията на Грозното патенце.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ПРИКАЗКАТА

 Действието на приказката започва в един 
чифлик. Новоизлюпените патенца решават, че 
светът е голям, въпреки че виждат само бурените 
около себе си. Причината за това е, че до своето 
излюпване са живели в яйце. Майката патица ги по-
правя – светът е толкова голям, че се простира чак 
до отсрещните градини. И за останалите животни 
светът се простира, докъдето стига погледът им.
 Но светът наистина е голям и чифликът 
и градините са само частичка от него. Голямата 
страст на Х. К. Андерсен е да пътува. През целия 
си живот той обикаля различни страни по целия 
свят. Тази страст на автора можем да открием в 
приказката за Грозното патенце. То е прокудено 
от чифлика, но така само то разбира, че светът 
е по-голям от това, което виждат очите им. При 
първата среща на патенцето с лебедите ясно личи 
стремежът към нови светове. 
 Пространството в приказката много прили-
ча на това във фолклорните приказки. Патенцето 
изминава това пространство. Всяка беда, прилича 
на изпитанията, през които преминава главният 
герой във вълшебната приказка.

 Ханс Кристиан Андерсен е запленен от страстта да 
пътува. През 1840 – 1841 г. предприема пътуване до Рим, 
Атина, Константинопол. От Константинопол с кораб минава 
покрай българското крайбрежие. Историците свидетелстват, 
че Андерсен отсяда във Варна, а след това с кораб преми-
нава покрай Балчик и нос Калиакра. После продължава по 
Дунав до Виена. Андерсен разказва за това пътуване в може 
би най-добрия си пътепис „Базар на поета“.   
 Андерсен разглежда несвободните по това време 
български градове, разположени по поречието на Дунав, 
прави скици на къщи и описва Русе.

ЛюБОПИТНО!

Титулна страница на пътеписа „Базар 
на поета“, издаден през 1846 г. в Лондон

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1.    Запишете в тетрадките всички думи и из-
рази, с които е обрисувано лятото в приказката.
2.    Извадете думите и словосъчетанията, 
с които е описано мястото, където се излюпва 
Грозното патенце.
3.    Извадете словосъчетанията от думите 
на патицата и малките патенца, които показват 
колко голям е светът според тях.
4.   Извадете в тетрадките си изреченията, 
които показват, че идва есента.

5.   Извадете в тетрадките си изреченията, 
които показват как се чувства патенцето с на-
стъпването на есента.
6.    Запишете изреченията, които обрисуват 
зимата. Опишете с няколко изречения мястото, 
където живее патенцето през зимата.
7.   Запишете в тетрадките си изреченията, 
които описват настъпващата пролет. Запишете 
изреченията, които показват настъпващите про-
мени в патенцето. 
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АВТОРИЗИРАНА И АВТОРСКА ПРИКАЗКА

Между приказката „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ и „Гроз-
ното патенце“ има съществена разлика, свързана с тяхното авторство. 
„Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ е авторизирана приказка, 
докато „Грозното патенце“ е авторска приказка. Ето и разликите между 
двата вида приказки.

 
 ОБОБЩЕНИЕ

 Приема се, че първият автор на авторизирани приказки е Шарл 
Перо. В България първата поява на авторизирани приказки се свързва 
с името на бележития възрожденец Петко Рачов Славейков. Той публи-
кува авторизирани приказки през 1871 г. в издаваното от него списание 
„Пчелица“, в рубриката „Кратки приказки за деца“.
 Първият утвърден български автор на авторизирани приказки е 
Елин Пелин. Негови са първите сборници с авторизирани приказки в 
България – от 1918 и 1920 г.

Авторизирана приказка
„Котаракът наставник, 
или Котаракът в чизми“

1  Преди Шарл Перо да създаде своя вариант, 
съществуват множество варианти на приказ-
ката. Това е причината неин вариант да
откриваме и по-късно, в сборника на Братя 
Грим. 

2  Шарл Перо преработва фолклорния сюжет 
и го разказва по свой начин. Той не подхожда 
към приказката като фолклорист, който се 
опитва да запази фолклорните ѝ черти, а я 
написва според собствените си вкусове.

3  Героите в приказката „Котаракът настав-
ник, или Котаракът в чизми“ са описани, без да 
са разкрити напълно техните чувства и пре-
живявания.

4  Шарл Перо не прави подробни описания на 
обстановката, в която се развива действи-
ето.

5  Шарл Перо публикува приказката през 
1697 г. в сборника „Истории и приказки от 
старото време с морални наставления“. От 
този момент нататък текстът на приказ-
ката не се променя.

6  Авторизираната приказка „Котаракът нас- 
тавник, или Котаракът в чизми“ е по-близо до 
фолклорното творчество, за което казваме, 
че негов автор е народът.

Авторска приказка
„Грозното патенце“

1  Авторската приказка е плод на авторовото 
въображение. Не съществуват други вариан-
ти на приказката „Грозното патенце“ преди 
създадената от Андерсен.

2  Андерсен сам сътворява приказката. Съчи-
нява сюжета ѝ, изгражда героите ѝ, които са 
единствени и уникални.

3  Андерсен описва подробно душевните пре-
живявания на своя герой. Читателите не съ-
преживяват чувствата на Грозното патенце 
във всеки момент на приказката
.

4  Описанията на природата в приказката на 
Андерсен са подробни и са свързани с прежи-
вяванията на героя. Припомнете си как описа-
нието на зимата подсилва впечатлението за 
пълното отчаяние на патенцето.

5  „Грозното патенце“ съществува само в 
книжния си вариант. Читателите за пръв път 
научават за приказката едва след публикува-
нето ѝ през 1842 г.

6  Приказката „Грозното патенце“ е разно-
видност на художествена литература както 
стихотворенията, разказите, романите и др.
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 Рик Риърдън е американски писател, роден на 5 юни 1964 г. в 
град Сан Антонио (Тексас). Автор е на поредиците „Пърси Джаксън 
и боговете на Олимп“, „Хрониките на Кейн“, „Героите на Олимп“. Рик 
Риърдън учи в университета в родния си град, след което в продълже-
ние на петнайсет години е учител. Той се отличава в преподавател-
ската си практика и спечелва награда за най-добър учител.
 След издаването на романите за Пърси Джаксън Рик Риърдън 
добива световна популярност. Книгите му са преведени на повече от 
двайсет езика.

 РИК РИЪРДЪН

 „ПОХИТИТЕЛЯТ НА МЪЛНИИ“

 Пърси Джаксън е момче с дислексия1 и проблеми с ученето, тъй 
като умът му е настроен да чете и разбира старогръцки език. Защо ли? 
Защото той е необикновен, той е герой, син на един от тримата най-ве-
лики старогръцки богове – господарят на моретата, океаните и земет-
ръсите Посейдон. 
 Някой е откраднал мълнията на Зевс и подозрението пада вър-
ху най-големите му съперници – братята му Посейдон и Хадес, бога на 
подземното царство. Пърси тръгва да търси похитената мълния в 
царството на Хадес, за да бъде върната на Зевс и да бъде предотвратена 
поредната световна война. Но основният му мотив е да върне майка си, 
похитена от Хадес и затворена в подземното царство. По пътя той 
среща много препятствия, но има и помощници – Анабет, дъщерята на 
Атина, и с�тира Гроувър. В помощ са им и шапката невидимка на Ана-
бет, летящите маратонки, подарък от сина на Хермес, Люк, и мечът 
Въртоп, подарък за Пърси от баща му Посейдон.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кой са основните олимпийски богове?
2. Кои части от света покровителстват боговете Зевс, Посейдон и Хадес?
3. Кои са основните черти на характерите на Зевс, Посейдон и Хадес?

РЕЧНИК
1. дислексия – затруднения при 
четенето и разбирането на 
прочетеното. 

Рик Риърдън
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СЪСИПВАМ ЕДИН ЧИСТО НОВ АВТОБУС
(Х глава на „Похитителят на мълнии“, със съкращения)

 […] От лагерния магазин ми отпуснаха сто долара простосмъртни 
пари и двайсет златни драхми. Монетите бяха доста големи, от едната 
страна имаше изображения на различни богове, а от другата –  на „Емпайър 
Стейт Билдинг“. Хирон каза, че можело да ни потрябват при срещите с 
безсмъртни, каквото и да значеше това. 
 На мен и на Анабет даде по една манерка с нектар и пликче с кубчета 
амброзия за спешни случаи. Напомни ни, че амброзията е храна на боговете. 
За нас тя беше целебна, а за простосмъртните – смъртоносна. Ако прека-
ляхме с нея, можеше да ни връхлети силна треска. А в големи дози можеше да 
предизвика спонтанно възпламеняване на клетките ни. 
 Анабет беше взела и вълшебната си бейзболна шапка, която била 
подарък от майка ù за дванайсетия рожден ден. Носеше и книга на гръцки за 
античната архитектура, за да си чете, като ù доскучае, както и дълга брон-
зова кама, скрита в ръкава на ризата ù. Бях готов да се обзаложа, че камата 
ще ни донесе неприятности още при първия металдетектор. 
 Гроувър се беше пременил с дълги панталони и обувки, за да минава за 
човек. Беше си сложил и зелена шапка, защото, когато валеше, къдравата му 
коса се сплескваше и се подаваха връхчетата на рогата му. Мъкнеше огромна 
оранжева раница, пълна с храна – парчета метал и ябълки. […] 
 – Това е Аргус – представи го Хирон. – Той ще ви закара до града и… 
ъъъ… ами, ще ви наглежда. 
 Чух стъпки. 
 Люк тичаше към нас с чифт маратонки в ръце. 
 – Хей! – извика запъхтяно той. – Радвам се, че ви хванах. Анабет се 
изчерви, както всеки път, когато Люк беше наоколо. 
 – Исках само да ви пожелая на добър час – рече Люк. – И реших, че 
може да ти свършат работа. 
 Подаде ми маратонките, които изглеждаха съвсем обикновени. 
Дори и си миришеха на маратонки. 
 – Мая! – извика той. 
 От подметките изникнаха бели крила и аз така се стреснах, че ги 
изпуснах. Маратонките заподскачаха по земята, после крилата се сгънаха и 
изчезнаха. 
 – Яко! – възкликна Гроувър. 
 – Служиха ми вярно по време на моята мисия – усмихна се Люк. – По-
дарък от баща ми. Но вече няма за какво да ги използвам… 
 Лицето му посърна. 
 Не знаех какво да кажа. Достатъчно ми беше, че Люк е дошъл да ни 
изпрати. Страхувах се, че може да ме е намразил заради всичкото внимание, 
което бях привлякъл към себе си през последните дни. Но той дори ми беше 
донесъл вълшебен подарък… Изчервих се почти колкото Анабет. 
 – Благодаря – казах. – Благодаря много. 
 – Виж, Пърси… – поде притеснено Люк, сякаш му беше трудно да 
изкаже чувствата си на глас. – Всички се надяват на теб. Така че просто… 
убий няколко чудовища и за мен, става ли? […]
 Вдигнах крилатите маратонки и внезапно ме връхлетя неприятно 
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предчувствие. 
 – Не мога да ги използвам, нали? – погледнах въпросително Хирон. 
 – Люк искаше да помогне, Пърси – отвърна той, – но да се придвиж-
ваш по въздуха… не би било много разумно. 
 Кимнах разочаровано, но после ми хрумна идея. 
 – Хей, Гроувър, искаш ли един вълшебен подарък? 
 – Аз ли? – Очите му светнаха. 
 За част от секундата нахлузи маратонките на копитата си и пър-
вият летящ козел в света бе готов за старт. 
 – Мая! – извика той. 
 Веднага се издигна във въздуха, но после изведнъж се наклони настра-
ни и раницата му заора в тревата. Крилатите обувки не спираха да подска-
чат нагоре-надолу като малки кончета, които се опитват да го хвърлят 
от гърба си. 
 – Практика! – извика Хирон след него. – Трябва ти малко практика! 
 Спрях се, защото щеше да прозвучи като мрънкане. Но така или 
иначе беше истина – бях се надявал баща ми да ми даде някакъв готин въл-
шебен предмет, нещо като крилатите маратонки на Люк или невидимата 
шапка на Анабет. 
 – Ама че съм разсеян – извика Хирон. – За малко да забравя. 
 Извади от сакото си химикалка и ми я подаде. Съвсем обикнове-
на химикалка за еднократна употреба, с черен пълнител и капачка. Едва ли 
струваше повече от трийсет цента. 
 – Еха – измърморих без особен ентусиазъм. – Благодаря. 
 – Пърси, това е подарък от баща ти. Пазя го от години, без да знам, 
че през цялото време съм чакал теб. Но сега вече предсказанието е ясно. Ти 
си избраният. 
 Спомних си екскурзията до музея, когато бях изпарил госпожа Додс. 
Хирон ми беше хвърлил химикалка, която се превърна в меч. Възможно ли 
беше това…? 
 Махнах капачката и химикалката мигновено се удължи и натежа. 
След половин секунда вече държах лъскав бронзов меч с двустранно острие, 
увита в кожа ръкохватка и плоска ножница, инкрустирана със златни ни-
тове. 
 Това бе първото оръжие, чиято тежест усещах идеално балансирана 
в ръката си. 
 – Мечът има дълга и трагична история, която няма нужда да ти 
разказвам – рече Хирон. – Името му е Анаклусмос. 
 – Въртоп – преведох аз и сам себе си изненадах колко лесно се оправях 
вече на старогръцки. – Въртоп! 
 – Използвай го само в краен случай – продължи учителят – и само 
срещу чудовища. Героите не бива да нараняват простосмъртни освен при 
самозащита, разбира се, но този меч така или иначе нищо не би могъл да им 
направи. […] 
 Докоснах капачката до меча и Въртоп се смали до обикновена хи-
микалка. Прибрах я в джоба, като си мислех дано не я загубя, тъй като в 
училище постоянно ми изчезваха химикалките. 
 – Спокойно, няма – каза Хирон. 
 – Какво няма? 
 – Да я изгубиш. Тя е омагьосана винаги да се появява в джоба ти. 
Пробвай. 
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 Със свито сърце хвърлих химикалката надолу по склона и видях как 
потъва сред тревата. 
 – Почакай секунда-две – рече учителят. – Сега провери в джоба. 
 Химикалката, разбира се, беше там! 
 За пръв път почувствах, че наистина съм готов за подвизи. Напус-
ках лагера и поемах на запад без възрастен, който да ме наглежда, без резервен 
план, дори без мобилен телефон. (Хирон каза, че чудовищата могат да про-
следят сигнала и ако използвам мобилен телефон, все едно сам им се пъхам в 
ръцете.) Разполагах само с един меч, с който да се отбранявам срещу враго-
вете и да стигна до Подземното царство.
 – Хирон, ако боговете са безсмъртни… какво е имало преди тях? 
 – Преди тях има цели четири епохи. Времето на титаните е чет-
въртата епоха, понякога наричана и Златната епоха, което със сигурност 
е погрешно. Западната цивилизация и върховенството на Зевс са петата 
епоха. 
 – Тогава какво е било преди? 
 – Дори и аз не съм толкова стар, дете. – Кентавърът замислено 
присви устни. – Знам само, че тогава простосмъртните тънели в жесток 
мрак. Кронос, върховният господар на титаните, наричал своето управле-
ние Златната епоха, защото хората живеели в невинно незнание. Но това 
си е чиста пропаганда. Той изобщо не се интересувал от човеците освен 
като храна и източник на евтини забавления. Едва при ранното царуване на 
Зевс, когато Прометей, добрият титан, дал огъня на хората, вашият род 
започнал да се развива, но дори и тогава на Прометей гледали като на няка-
къв бунтар, луда глава. Зевс го наказал жестоко, както сигурно си спомняш. 
Разбира се, накрая боговете приели хората и се родила западната цивилиза-
ция. 
 – Но боговете сега не могат да умират, нали? Докато е жива запад-
ната цивилизация, те също ще са живи. Така че… дори и аз да не успея, няма 
да последва нещо толкова лошо, че всичко да се обърка, нали? […]
 В Куинс движението беше доста натоварено и се забавихме. Дока-
то стигнем до Манхатън, слънцето вече залязваше и започваше да вали. 
 Аргус ни остави на автогарата в северозападната част, недалеч от 
апартамента на мама и Гейб. […] 
 Радвах се, че двамата с Анабет са с мен, но ме гризеше съвестта, 
задето не бях напълно искрен с тях. Не им бях казал истинската причина, 
поради която се бях съгласил на този откачен подвиг. 
 Не ме интересуваше мълнията на Зевс, нито спасяването на света, 
че дори и възможността да помогна на баща си в труден момент. Колкото 
повече размишлявах, толкова повече се ядосвах на Посейдон, задето нито 
веднъж не бе дошъл да ме види, не беше помогнал на майка ми, не бе изпратил 
дори един чек. Беше ме признал за свой син само защото се нуждаеше от мен. 
 Интересуваше ме единствено майка ми. 
 Хадес ми я беше отнел нечестно и щеше да му се наложи да ми я 
върне. 
 „Който приятел зове се, предателство сее – прозвуча предсказание-
то в главата ми. – Да спасиш най-скъпото, не ще съумееш?“ 
 Млъкни! […]
 Накрая автобусът дойде. 
 Докато чакахме на опашката, за да се качим, Гроувър се заоглежда 
напрегнато и върхът на носа му започна да потрепва, сякаш беше надушил 
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енчилада. 
 – Какво има? – попитах. 
 – Не знам – отвърна той. – Най-вероятно 
нищо. 
 Личеше си, че не е нищо. Притеснението му 
зарази и мен. Изпитах облекчение, когато най-сетне 
се качихме и се настанихме по местата си в задната 
част на автобуса. Подредихме раниците. Анабет се-
деше като на тръни и разтревожено удряше бейзбол-
ната си шапка в бедрото. 
 Изведнъж ме побутна по коляното. 
 – Пърси. 
 Току-що се беше качила една баба с омачкана 
кадифена рокля, мрежести ръкавици, голяма чанта на 
капчици и безформена оранжева плетена шапка, коя-
то прикриваше лицето ù. Побутна шапката нагоре 
и очите ù просветнаха, а сърцето ми замря. 
 Госпожа Додс! Изглеждаше остаряла и повех-
нала, но лицето ù си беше същото. 
 Снижих се на седалката. 
 Зад нея се появиха още две старици – едната 
със зелена, другата с лилава шапка. Иначе трите бяха 
като сестри близначки – същите груби ръце, същите 
чанти и намачкани кадифени рокли. Тройка демонич-
ни баби. 
 Седнаха на предните седалки, точно зад шо-
фьора. Двете протегнаха крака и блокираха пътека-
та. Направиха го така, все едно беше нещо съвсем 
нормално, но посланието беше ясно – никой нямаше 
да излезе навън, ако те не го пуснеха. [...]
 – Спокойно – рече Анабет, очевидно трес-
каво се мъчеше да намери изход от ситуацията. – 
Фуриите. Трите най-зли чудовища от Подземното 
царство. Няма страшно, ще се справим. Ще се измък-
нем през прозорците! 
 – Не се отварят – отвърна пискливо Гроувър. 
 – През задната врата? 
 Такава нямаше. А дори и да имаше, едва ли 
щеше да помогне. Вече бяхме стигнали на Девето Аве-
ню и се насочвахме към тунела „Линкълн“. 
 – Няма да ни нападнат пред свидетели, нали? 
– рекох. 
 – Простосмъртните нямат много добро 
зрение – напомни ми Анабет – Те виждат само това, 
което мъглата им покаже. […]
 Госпожа Додс се изправи. С равен глас, като 
актьор от треторазреден театър, обяви гръмо-
гласно: 
 – Трябва да отида до тоалетна. 
 – Аз също – обади се втората сестра. 
 – И аз – додаде третата. 
 И трите поеха към нас. 

 – Измислих! – извика Анабет. – Пърси, вземи 
шапката ми. 
 – Какво? 
 – Те търсят теб. Може да станеш невидим 
и да минеш покрай тях. Стигнеш ли до вратата, бя-
гай. 
 – А вие? 
 – Може и да не ни забележат – отвърна тя. – 
Ти си син на един от Тримата големи. Миризмата ти 
би трябвало да е по-силна. 
 – Не мога да ви оставя. […]
 Почти бяхме излезли от тунела. Канех се да 
натисна бутона за аварийно спиране, когато от дъ-
ното на автобуса се разнесе ужасяващ вой. 
 Стариците вече не бяха старици. Лицата им 
си бяха същите – предполагам, по-грозни не можеха и 
да станат, – но дрехите бяха изчезнали и се виждаха 
голите им кафяви тела с ципести криле и ужасява-
щи дълги нокти на ръцете и краката. Чантите им се 
бяха превърнали в огнени камшици. […]
 Дойде ми още една гениална идея: дръпнах ава-
рийната спирачка. 
 Моторът изрева, автобусът се завъртя на 
триста и шейсет градуса по мокрия асфалт и се заби 
в дърветата. Грейнаха аварийните светлини. Врата-
та се отвори с трясък. Шофьорът изскочи първи, а 
след него хукнаха и останалите пътници. Отстъпих 
на шофьорското място, за да не ме стъпчат. 
 Фуриите се посъвзеха. Приближиха се отно-
во към Анабет, а тя размаха камата си и закрещя на 
старогръцки. Гроувър ги замеряше със смачкани ку-
тийки от кола. 
 Погледнах отворената врата. Можеше да 
се измъкна съвсем спокойно, но не исках да изоставя 
приятелите си. Свалих шапката невидимка. 
 – Ей! 
 Фуриите се извърнаха, оголиха жълтите си 
зъби и изведнъж съжалих, че не бях изскочил навън. 
Госпожа Додс се затътри по пътеката, точно как-
то правеше в час, за да ми връчи поредния тест, на 
който ми е писала двойка. Камшикът ù плющеше във 
въздуха, по назъбената кожа танцуваха червени пла-
мъци. […]
 Госпожа Додс замахна и камшикът ù се уви 
около китката ми. Двете ù сестри едновременно се 
нахвърлиха върху мен. 
 Имах чувството, че са залели ръката ми с раз-
топено олово, но не пуснах меча. Ударих фурията от-
ляво с ръкохватката и тя политна назад. Обърнах се 
и съсякох сестра ù отдясно. Щом острието докосна 
врата ù, тя изпищя и избухна в облак прах. Анабет 
сграбчи здраво госпожа Додс и я задърпа, а Гроувър из-
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тръгна камшика от ръцете ù. 
 – Ау! – изкрещя той. – Ау! Пари! Пари! […]
Автобусът се разтресе от гръм. Косата ми настръхна. 
 – Излезте! – извика Анабет. – Веднага! 
 Нямаше нужда да повтаря. Изскочихме навън, 
където останалите пътници се щураха зашеметени, 
караха се с шофьора или просто обикаляха в кръг и кре-
щяха: 
 – Ще умрем! 
 Един турист с хавайска риза и фотоапарат ме 
засне, преди да прибера меча си. 
 – Багажът ни! – досети се Гроувър. – Оставихме 
си… 
 БУУУУУМ! 
 Разлетяха се парчета стъкла от прозорците и 
хората се разбягаха настрани. Светкавица беше разцепи-
ла автобуса надве, но долетелият отвътре гневен вой 
подсказваше, че госпожа Додс бе още жива. 
 – Бягайте! – заповяда Анабет. – Тя ще повика 
подкрепления! […]
 Втурнахме се в гората в проливния дъжд, зад 
гърба ни автобусът гореше, а пред нас се простираше 
непрогледна тъмнина.
  Превод Владимир Молев

РЕЧНИК
1. манерка – войнишки или туристически метален 
съд за вода с тясно гърло, обикновено с вмести-
мост един литър.
2. нектар – 1. В гръцката и римската митология – 
питие на боговете, което дава безсмъртие. 2. Сла-
дък сок, отделян от цветовете на медоносните 
растения. 3. Вкусна освежаваща напитка, пригот-
вена от плодове.
3. амброзия – в гръцката митология – храната на 
боговете, която заедно с питието нектар давала 
вечна младост и безсмъртие.
4. кама – двуостър нож (заточен от двете стра-
ни), носен главно като хладно оръжие.
5. бронз – сплав от металите мед и калай или олово 
със златистокафяв цвят.
6. металдетектор – устройство за откриване на 
метални предмети.
7. инкрустиран – инкрустацията е изкуство на 
врязване на скъпоценни и полускъпоценни камъни в 
метални украшения или предмети.
8. енчилада – вид мексиканска храна.
9. Фурии – римското название на Ериниите – гръц-
ките богини на отмъщението.

  ПЪРСИ ДЖАКСЪН И СТАРОГРЪЦКИТЕ МИТОВЕ

  РОМАНЪТ

 „Похитителят на мълнии“ е фантастичен 
роман, първата книга от поредицата за Пърси 
Джаксън. Тя включва още четири романа – „Мо-
рето на чудовищата“, „Проклятието на титана“, 
„Битката за лабиринта“ и „Последният олимпиец“. 
Сюжетът на романа се изгражда въз основа на 
старогръцките митове, като в него се появяват 
богове, герои и образи от тези митове.

  ГЕРОИТЕ В РОМАНА 

   Олимпийски богове, чудовища, демони, 
сàтири, нимфи и полубогове са голяма част от 
героите, които познаваме от митологията. Спом-
няте си, че старогръцките богове приличат на 
хората не само по външен вид, но и по характер. 
Те притежават чисто човешки качества и недоста-
тъци, изпитват чувства като любов, омраза, гняв, 
съперничество, властолюбие, отмъстителност и 
т.н. Това, което ги отличава от хората, е безсмър-
тието им. 

 
   Децата на боговете и смъртните в ста-
рогръцката митология са полубогове или герои, 
които притежават силата на боговете, но са 
смъртни. Много често те получават непосилни за-
дачи и трябва да спасят хората от чудовища, вре-
дители и беди. Такъв е и главният герой Пърси 
Джаксън. Боговете продължават да си съперни-
чат, да предизвикват войни и природни бедствия, 
когато се разгневят, да търсят власт и надмощие.
 Чрез образите на героите от митологията 
се поставя въпросът за личния избор. Тяхната 
съдба е предопределена, от тях се изисква да 
бъдат герои заради произхода си. Никой човек не 
избира родителите си, но може да избира пътя в 
живота си. А Пърси няма възможност да избира 
– преследван от чудовища, богове и полубогове, 
той трябва да действа, за да оцелее.

   Господин Бранър е учителят на Пърси 
Дажксън. Той също е едновременно митично съ-
щество – кентавър, и обикновен човек. В старо-
гръцката митология кентавърът е човек с тяло на 
кон. Древният поет Омир описва кентаврите като 
племе, отличаващо се със своя буен нрав и сила. 
Кентаврите са учители на митологични герои, 
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 ДА ОТГОВОРИМ

1     Кой е Пърси Джаксън?
2     Как са пресъздадени старогръцките митове 
 в романа?
3     Какви качества притежават старогръцките  
 богове в романа?
4     Променили ли са се те като характери?
5     Как е отразена съвременността в романа?
6     Кои са старогръцките герои в романа?

7     Какво трябва да извършат те?
8     Защо Пърси също е герой?
9     Притежават ли децата на боговете в 
 романа вълшебни средства?
10     Какво вълшебно средство бихте искали да 
 притежавате? За какво бихте го 
 използвали? Внимавайте – вълшебните 
 средства имат огромна мощ и трябва да се 
 използват само в помощ на хората!

Кентавър отвлича жена, скулптура от Партенона, Атина

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ПЪРСИ ДЖАКСЪН И ГЕРОИТЕ 
НА ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ

 Освен че се опира на познатите ни старо-
гръцки митове, авторът използва и много от сред-
ствата за изграждане на вълшебната приказка.
    Спомняте си, че в началото на вълшебната 

приказка винаги има някаква беда, която кара 
героя да тръгне на път.

    По пътя си той се натъква на редица препят-
ствия, които трябва да преодолее, като често 
това става само благодарение на помощник и 
дарител.
    Пътят му обикновено минава през гората или 

му се налага да слезе в долния свят, където из-
вършва подвизи.
    След като преодолее препятствията, героят 

получава наградата си.

сред които Язон, Херкулес, Ахил.
 Учителят господин Бранър прикрива 
конското си тяло с инвалидна количка. Неговата 
задача е особено важна – той се грижи за Пърси, 
сина на бог Посейдон, обучава го и му предава 
вълшебния меч Въртоп, дар от баща му. 

  ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО В РОМАНА

 Пърси Джаксън е наш съвременник и 
действието в романа се развива в наши дни. 
Олимпийските богове продължават да живеят на 
Олимп, но той вече не е в Гърция, а в сърцето 
на Ню Йорк. Входът към царството на Хадес е в 
центъра на Лос Анджелис. 
 Въпреки че пространството в романа е 
част от един съвременен град, Пърси Джаксън и 
неговите приятели се движат в него подобно на 
митологичните и приказните герои. Те използват 
маратонки с крила и преодоляват огромни раз-
стояния. Така пространството и времето в рома-
на са едновременно реални, но и митологични. 
Смъртните хора не разбират странностите на 
пространството – за тях Ню Йорк и Лос Анджелис 
са просто градове. То е необикновено само за 
героите, които са едновременно и хора, и митоло-
гични персонажи. 
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 ДА СРАВНИМ 

 1. Сравнете героя от „Тримата братя и златната ябълка“ и Пърси 
 Джаксън, като начертаете таблицата в тетрадките си и я попълните. 

Приказен мотив 

Каква е бедата, която тласка героя да тръгне на път?

Какви препятствия среща героят по пътя си?

Кои са неговите помощници и дарители?

Какви са даровете, които получава?

Как му помагат те?

Защо героят слиза в долния свят/подземното царство?

Как се справя героят с бедата?

Героят 
от приказката Пърси Джаксън

1          Старогръцките митове са извор на 
 вдъхновение за много писатели и художници 
 вече повече от две хилядолетия.
2          В „Похитителят на мълнии“ се използват 
 образите на старогръцките богове, герои 
 и митологични места – Олимп, царството 
 на Хадес и т.н.
3          В романа се използват и типичните за сюжета 
 на вълшебната приказка елементи – беда, 
 пътуване, препятствия, подвизи, завръщане и т.н.

 
 ОБОБЩЕНИЕ

 2. Сравнете най-малкия син от „Котаракът 
наставник, или Котаракът в чизми“ и Пърси Джаксън.

     Какво получават от бащите си героите?
     Как се отнасят към бащите си?
     Кой помага на героя в „Котаракът наставник,  

 или Котаракът в чизми“?
     Кой е един от помощниците на Пърси Джаксън  

 в неговото пътуване към подземното царство?
     Проучете какви са сатирите.

Тезей и Минотавъра, мозайка

 Тезей е древногръцки герой, вла-
детел на Атина и внук на Посейдон. Тезей 
отива в подземното царство, в двореца 
на цар Минос, който представлява непре-
одолим
лабиринт. Там убива Минотавъра, на ко-
гото всяка година принасяли в жертва по
седем младежи. Помогнала му Ариадна, 
дъщерята на цар Минос.
 Още като видяла Тезей, девойка-
та се влюбила в него и му дала вълшебен 
меч и кълбо прежда. С помощта на меча 
Тезей убил Минотавъра, а с помощта на 
кълбото, което размотавал, докато тър-
сел чудовището, намерил обратно пътя в 
лабиринта.

ЛюБОПИТНО!
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СЪСИПВАМ ЕДИН ЧИСТО НОВ АВТОБУС
(10. глава)
Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач
I.  Определяме гледната точка – разказва НЕУТРАЛЕН (всевиждащ) 
  РАЗКАЗВАЧ (той-разказ)
Преобразувайте текста от аз-форма в той-форма. Например: 
 

II. Определяме глаголното време на преразказа – СЕГАШНО ВРЕМЕ
  Преобразувайте глаголните форми от минало свършено време в сегашно време. 
  Например: знаех – знае; беше – е; страхувах – страхува.

III. Определяме епизодите, които разказва неутралният (всевиждащ) разказвач –
  ВСИЧКИ ЕПИЗОДИ

IV. Преразкажета 10. глава, като следвате примерния план
  1. Начален епизод – Пърси, Гроувър и Анабет тръгват на път
  2. Люк дава на Пърси вълшебните маратонки
  3. Гроувър пробва летящите маратонки
  4. Хирон дава на Пърси химикалка – подарък от баща му Посейдон, 
   която се превръща във вълшебния меч Въртоп
  5. Хирон разяснява на Пърси миналите епохи на боговете и хората
  6. Аргус оставя Пърси, Гроувър и Анабет на автогара в Манхатън
  7. Пърси, Гроувър и Анабет се качват в автобуса – Гроувър подушва нещо
  8. В автобуса се качват трите фурии – госпожа Додс заедно с двете си сестри
  9. Анабет съветва Пърси да си нахлузи шапката невидимка
  10. Фуриите се преобразяват – от възрастни жени се превръщат в страшни 
   същества от Тартар
  11. Пърси спира автобуса с помощта на аварийната спирачка
  12. Пърси сваля шапката невидимка, за да привлече вниманието на фуриите 
   и да спаси приятелите си
  13. Фуриите се нахвърлят върху Пърси, Гроувър и Анабет
  14. Светкавица поразява автобуса – децата успяват да избягат в гората

„Не знаех (Аз) какво да кажа. Достатъч-
но ми (на мене) беше, че Люк е дошъл да ни 
(нас) изпрати. Страхувах се (аз), че може да 
ме (мене) е намразил заради всичкото вни-
мание, което (аз) бях привлякъл към себе си 
през последните дни.“ 

„Той не знае какво да каже. Достатъчно 
му е (на него), че Люк е дошъл да ги изпрати. 
Той се страхува, че може да го е намразил 
заради всичкото внимание, което той е при-
влякъл към себе си през последните дни.“
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