
Върви, народе възродени

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си поднови!

Върви към мощната просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменна воден-

и бог ще ви благослови!

Напред! Науката е слънцето,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада,

там, гдето знанието живей!

България остана вярна

на достославний тоз завет-

в тържествуване и страдание

извърши подвизи безчет...

Бъдете преблагословени,

о, вий, Методий и Кирил,

отци на българското знание,

творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

в славянството во век веков!

Стоян Михайловски

Вестникът е издание на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език 
„Михай Еминеску“, гр. София

Подай ръка
брой , май 2018 г. 3

И вовеки!

,,Не бях. И бях. И съм вовеки. Бидейки човек, не
съм безначален и вечен, но по божия воля бидох на
земята и ще пребъда като Син Божи.“ Думите са на
първоучителя Константин-Кирил Философ, изречени в
Рим седем седмици преди края на земния му път,
когато вече е неизлечимо болен.

,,И съм вовеки.“
Непоколебима увереност струи от тези слова. И

вековете потвърдиха пророческата им сила. Делото на
равноапостолните братя Кирил и Методий остава
,,вовеки“ в света на живите и ще живее в почитта на
идните поколения.

,,В тържествувание и в страдание“ създаденото
от тях е шествало през годините. Срещу него са се
опълчвали мощни и на пръв поглед непреодолими
разрушителни сили – омразата на триезичниците,
яростта на еретиците, невежеството на всякакви
управници, сребролюбие, безогледство, робство. Все
сили, способни да доведат до безпросветно и
безсловесно състояние. Кирило-Методиевото дело е
надмогнало всичко това. И чрез учениците си Климент,
Наум, Ангеларий, Горазд, Сава светите братя внедриха
в българската същина несекващо просветление.

Продължава на стр. 3

Химн на
ПГИИРЕ „Михай Еминеску“

И нека не превръщаме в антени своя ум,
да мислим, да превземаме простори,
да бъдем светли, истински през своя къс живот.
И нека се гордеем, че сме хора.

Училище, как много ти дължим и колко още.
Училище, ще бъдеш наш приятел и спасител.
Училище, когато станем мъдри и големи,
ще те запазим като светло лято.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Честит празник на просветата и културата!
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И вовеки! (Продължение от стр. 1)

Ако Аспарух написва първата страница на българската
история, то Константин-Кирил и Методий поставят началото
на духовното просветление на народа, защото какво е народ
без духовност. С превеждането на първите богослужебни
книги те дават на българите държавност, помагат им да
разберат Бог и да го допуснат до сърцата си. Пак благодарение
на тях българите оцеляват през годините на робствата - първо
византийското, а след това турското. Паисий написва „История
славянобългарска“ и пробужда националното самосъзнание на
българите.

Нека не забравяме, че България е първата славянска
държава, приела християнската писменост и превърнала се в
мост към славянството, по който текат новите духовни потоци.
Тя е първата, въвела християнството като официална религия.

Има с какво да се гордеем, българи! „И ний сме дали
нещо на светът/ и на вси словене книги да четат.“ И нека с
„любов жива“ да пребъде във вековете България.

Честит празник!

За българския принос в
европейската култура

Проф. Генадий Линански

До XV век Русия постоянно получаваше от
България не само старобългарски ръкописи,
но и свещеници, писатели, художници, певци
и други, защото България до самото си падане
под турско робство стоеше в просветено
отношение и в духовно развитие несравнимо
по-високо от Русия.

1934 г.

Проф. Сергей Ефремов

Литературният багаж на нашите предци се
състоял преди всичко от преводни
произведения в българска редакция, стигнали
до тях от славянския Юг заедно с
християнството.

1936 г.

Проф. Лудвиг Куба

„Ако Кирило-Методиевият ученик Климент
бе работил по-дълго, както в Охрид,
славянството щяло да се прошири до Хамбург
и до Рейн и да се наложи славянско
господство; нито полабските славяни биха
били така лесно абсорбирани, нито би имало
такова раздобление в славянските езици,
както е сега. Такива мисли се въртят в главата
ми, разхождайки се край бреговете на
светинята славянска – Охридското езеро.“

1937 г.

Стивън Рансиман

„България още от времето на Бориса е
направила русите, ведно с всички народи на
Балканския полуостров, свои длъжници.“

1938 г.

Проф. Роман Якобсон

Българите трябва докрай да осъзнаят какво значи
през десети век начело на държавата да стои един
възпитаник на школата Магнаура.

1978 г.

Светлана Плетньова – руски археолог

Руските хора винаги ще тачат паметта на Кирил и
Методий, дàли на славяните писменост, която най-
добре изразява техния език.

1978 г.

Виталий Маслов, руски писател

Делото, на което са посветили живота си Кирил и
Методий, е дълбоко хуманно и демократично.
Дълбок поклон, велики учители, от днешния ден!
След хиляда и сто години славянската писменост
придобива нов смисъл. Тя се превръща в духовен
мост, който съединява нашите народи. Стана ясно: в
днешния свят нашата здравина зависи от
дълбочината на корените ни – и в личен план, и в
национален, и в държавен. Поклон на България!

1991 г.
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Крепко духовно родство

Патриарх Кирил Московски и на цяла Русия

„Ние приехме от България културногенетичния род на светите братя
Кирил и Методий“

Кръстителят на Древна Киевска Рус Св. равноапостолен княз Владимир
започнал да търси истинната вяра в онези времена, когато в България вече
съществувала автокефална поместна Православна църква, възглавявана от
Светейши патриарх. Затова, когато той решил да приеме православната
вяра, се обърнал към Константинопол. За християнското просвещение на
Рус били използвани славянското православно богослужение и църковна
книжовност, съществували тогава в Българското царство.

И множество монаси, свещници и учители дошли от България в Киевска
Рус, за да се потрудят в делото на славянското просвещение на нашите
предци! Тези праведни хора продължили мисията на Светите
равноапостолни Кирил и Методий на руска земя и ние винаги с дълбока
благодарност си спомняме за тях и за техния мисионерски подвиг.

Историята изобилства с множество ярки свидетелства за нашето духовно
родство. Например, Св. Киприян, ученик на известния светител
Търновския патриарх Евтимий, носител на исихастката атонска традиция,
станал не просто митрополит Московски, но и на цяла Рус. В
сътрудничество с преподобния Сергей Радонежки и други руски
подвижници особено много се погрижил за укрепването на православието
в Рус и за нейната защита от враговете ù.

По такъв начин нашите народи са се оказали съединени чрез крепки
духовни връзки.

И когато започнало великото дело на Освобождението на България от
османско иго, руското войнство счело за свой братски дълг да положи
душата си за своите приятели – „Никой няма по-голяма любов от тая да
положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15:13).

„Народните будители и Аз“

На 21. март 2018 г. в аулата на
Софийския университет „Климент
Охридски“ се проведе заключителният
етап на състезанието „Народните
будители и Аз“, което се организира за
седми път в Румънската гимназия.
Жури на състезанието бяха:
председател – професор д-р Димитър
Веселинов; заместник-председател –
доц. д-р Радослав Спасов; членове –
класните ръководители на ІХ и Х клас.

Проявата беше уважена от г-н Кирчо
Атанасов, създател на проекта
„Народните будители и Аз“, и от
спонсорите на този проект от град
Пловдив.

Противоборстваха отборите на IX и Х
клас, които показаха много добро
познаване на живота и делото на Цар
Борис I и цар Симеон. Със значителна
преднина победи отборът на Х клас,
спечелил бурните овации на
присъстващите. Доц. Кирчо Атнасов
поздрави отбора победител и подари на
училището календар с портрети и
картини, свързани с живота и делото на
Христо Ботев.



6. май - Гергьовден

На 6. май отбелязваме Гергьовден, един от най-големите български празници.
Празникът предвещава идващото лято и е свързан с новата стопанска година - затова денят
е изпълнен с много обичаи, свързани със земеделието, скотовъдството и здравето. „Всяка
капка георгьовски дъждец жълтица носи”, смята народът. Щом вали в деня на Свети
Георги, плодородна година ще е.

Светията е почитан както от християни, така и от мюсюлмани. На иконите се
изобразява на бял кон, пронизващ с копие змей – затова се нарича и Свети Георги
Победоносец. Според християнското му житие е бил славен военен стратег, умрял заради
вярата си от мечта на император Максимилиян. Българските легенди пък го представят
като славен юнак, спасяващ девойка от ламята от долната земя. Затова светията се свързва
с храбростта и денят се празнува и от армията.

Името Георги означава земеделец – гео (земя) и ерго (работя). То е най-често
срещаното име в България, изпреварващо дори Ивановците. На Гергьовден празнуват:
Георги, Гергана, Геновева, Ганка, Генчо.

Приготвя се специален обреден хляб украсен с агънца, кошари, овчарска гега.
Хлябът и печеното агне се освещават, след което всички се събират на големи трапези,
играят ситни хорца, люлеят се на люлки, теглят се на кантар за здраве.

Според едно българско предание Свети Георги е брат близнак на Свети Димитър и
двамата са си раздели ли годината по братски – за свети Георги лятото, а за Свети Димитър
– зимата. И ако на Димитровден се разпускат работниците, то след Гергьовден се наемат
новите – овчари, чираци, слуги и започва да кипи усилен труд.
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Национален календар
1. май

Денят на труда и на международната работническа солидарност се
отбелязва ежегодно на 1. май и е един от официалните празници на България.

Началото на празника се свързва с международното социалистическо
движение през деветнайсети век и с работническите протести за зачитане на
елементарните права на трудещите се. Началото се поставя на 1. май 1886 година
в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка с
участието на триста хиляди работници от цялата страна, настояващи за осемчасов
работен ден.

Първият опит за честване на 1. май в България е организиран от
Типографското дружество през 1890 година. Обявен е за официален празник през
1939 година. От 1945 година празникът се отбелязва ежегодно.

Първи май се чества като Ден на труда и е официален празник в редица
държави като: Германия, Австрия, Румъния, Мексико, Тайланд, Русия.



Как се обича родна земя?

Писмо на индианския вожд Сиатъл до Франклин Пиърс – 14-и
президент на САЩ (1853-1857 г.)

,,Всяка педя земя е свещена за моя народ. Всяко дърво, всяко зрънце
пясък на морския бряг, мъглата в гъстата гора, всяка полянка, всяка буболечка
е нещо свято в мислите и в очите на моя народ.

Мъртвите на белите хора забравят родната си земя, когато я напуснат, за
да бродят под звездите. Нашите мъртви не оставят никога в забвение тази
прекрасна земя, защото тя е майка на народа ни...

Ние сме част от земята си и тя е част от нас. Ухаещите цвета са наши
сестри. Сърните, конят, големият орел – наши братя.

Когато всички бизони бъдат избити, дивите коне опитомени, дебрите
осквернени от смъртта на много хора, хълмовете опорочени от горещите жици
– тогава белите хора ще изтлеят може би по-рано, отколкото самите те
предполагат.

Продължавайте да мърсите утробата си – една нощ ще осъмнете
задушени в собсвената си мръсотия.

Но при залеза си вие ще бъдете в най-пищния си блясък...

Великият вожд във Вашингтон следва да знае, че каквото реши вождът
Сиатъл, ще стане така със сигурност, както неотменно настъпват годишните
времена.

Моите думи са като звездите. Те не загасват...“

(Индианският вожд Сиатъл (1786 – 1866) е известен по цял свят със
забележителния си отговор до президента Франклин Пиърс, който през 1855 г. предлага
на племето Дуамиш белите да изкупят земите им, а инидианците да се преселят в
резерват.)

6
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Искам да летя

Искам да летя,
да шаря с крила простора,
дъха на чистото небе да усетя
света от високо да видя.

Но не... не красотата на земята –
мизерия ще видя, омраза, нещастие, тъга,
рожба на злобата наша.

Искам аз да полетя, над полята, над морето,
и да пръсна прах вълшебен, идващ от сърцето,
да изтрие той омраза и тъга, за да има щастливи деца.

Р. Ч.

7

Рими с бодли
Златото

Безкрайно Златото се възгордяло,
че на богатството е огледало.
И почнало да мисли, че едва ли
за нещо струват другите метали.
Не му и хрумнало да се тревожи,
че занапред без другите не може.
Уверени, че мислят му доброто,
Медта му се засмяла, и Среброто:
- Хатъра нека да не ти се кърши,
но чисто злато работа не върши.

Ат. Звездинов

7

7

Метлата
Викали й: „Няма ли да спреш
плодовете здрави да метеш?
Всички виждат, че несправедливо
годното напразно си отива.“
Но метлата имала задача
никой чужд да не прескача.
И, жестока, непривично смела,
всичко годно наведнъж помела.
Рекла Кофата тогава: „Всички чуха,
че поредната метла е глуха.“

Ат. Звездинов
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Пътуване до „Сърцето на Трансилвания“

Освен че учим, ние се и забавляваме! На 26.04.2018 г. потеглихме към Румъния!
Първата ни спирка беше столицата Букурещ – красива и различна. Разходихме се в
старата и новата част на града, като междувременно видяхме много интересни сгради
– стари и нови архитектури.

На 27.04.2018 г. група ученици от ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ посетиха
Българското посолство в Румъния. Водиха интересни разговори с високопоставени
лица и се запознаха с бивш възпитаник на гимназията, който работи там. Научиха
колко много ползи има от това да знаеш един рядък език, а именно – румънски, както
и всичко за професията на дипломàта – ползите и недостатъците й. Накрая срещата
завърши с размяна на подаръци, обща снимка, нови знания и приятели.

На 28.04.2018 г. посетихме замъкът „Пелеш“ – величествен и неповторим.
Колкото и да ви разказваме, няма да успеете да си го представите. Затова ви съветваме
да посетите и да видите с очите си този шедьовър!

Разгледахме и замъка на граф Дракула. Мястото е много красиво и изпълващо с
енергия. Простира се на голяма височина, а гледката от терасата е великолепна -
виждат се къщичките в града, както и прекрасната зеленина на Карпатите.


