
„ГОЛИ СА БЕЗ КНИГИ ВСИЧКИ НАРОДИ“ 

 

„...И като видя жената, че дървото беше добро за храна...взе от плода му и даде на мъжа 

си да яде от него.И тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи, и си съшиха 

смокинови листа и си направиха препаски.“/Битие 3:7/ 

Този цитат от Библията ни въвежда в историята на Адам и Ева, прогонени от райската 

градина заради нарушаване на Божията заповед. Ева, подведена от змията,  вкусва от забранения 

плод, след което предлага и на Адам и така очите и на двамата се отварят за познанието на 

Доброто и Злото, а оттук-и за тяхната голота. Така именно голотата става  белег  на греха, срама и 

уязвимостта на хората, които оттогава досега започват да я прикриват по всевъзможни 

начини.След смокиновите листа и препаските на Адам и Ева идват кожите, дрехите, а с появата на 

християнската религия идва и писаното Божие слово. 

    Голи са без книги всички народи, 

     Не можейки без оръжие да се борят 

    С противника на нашите души, 

    И готови за плена на вечните мъки. 

             Константин Философ „Проглас към Евангелието“ 

Славянският първоучител,на когото дължим и нашата писменост, пише това 

стихотворение, за да призове новопокръстените  да четат Божието слово, з да прикрият „голотата“ 

на своето незнание, да отворят очите си за Доброто и Злото, да спасят греховните си души. 

Книгата е наречена оръжие срещу Дявола, защото невежият човек е слаб и беззащитен срещу 

злото в света. 

Вярващи или не, днес също имаме нужда от книги, за да прикриваме „голотата“ си.Заедно 

със своето порастване, напускайки щастливия рай на детството, ние откриваме света на буквите, 

разлистваме  първата си книга, за да поемем „въоръжени“ със знания по пътя на живота, готови 

да разпознаваме Доброто и Злото. Знанията, предавани чрез книгите, са нашето спасение от 

всички, което ни застрашава по този труден път и ни помагат да оцелеем. Затова и думите на 

Константин-Кирил Философ звучат с непреходна сила и днес . 
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