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Петък 13-ти, наричан още "черен петък", от незапомнени времена и до днес
продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първичен страх.

Изследователи все още търсят корените на суеверията за този ден. Психолози са
установили, че хората, които се считат за нещастни, е по-вероятно да вярват в
суеверия, свързани с лошият късмет.

На тази дата мнозина са така парализирани от страх, че дори не стават от леглото.
Други отказват да летят със самолет, да пътуват въобще, трети отлагат покупката
на жилище. Ресторанти и увеселителни заведения остават полупразни в САЩ.

През 2016 година „черният петък „ е на 13 -ти май.

За подвластните на фатализма петък 13 е върха в класацията. И няма как да не е така,
като се наслагват един върху друг два злощастни знака – денят петък и числото 13.
Лошата новина е, че няма година, в която да липсва това злокобно съчетание –
петъците с дата 13 са от един до три годишно.
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Фатализмът като цяло идва от дълбините на човечеството не случайно. Колкото си
по-слаб, зависим от външните сили и по-малко можеш да си обясниш ставащото с и
около теб, толкова повече място остава да се вихрят злите сили в твоето въображение.
И до днес има достатъчно суеверни хора, вярващи в поличби и фаталности, което си е
сигурно съчетание от поне няколко фактора. Налице е предразположението към това
на по-слабия характер; атавистичният ужас, наследен от предците; лична доза
песимизъм и чувство за обреченост; липса на достатъчно воля, за да обърнеш
събитията в своя полза или поне да ги надмогнеш; търсене на ирационално обяснение
за слуващото се, когато не искаш да видиш истинските причини.

Според нумеролозите числото 13 "страда" заради неговата позиция след 12. Има 12
месеца в година, 12 зодиакални знаци, 12 богове на Олимп, 12 племена на Израел, 12
апостоли на Исус. В картите Таро пък 13-ата е картата на смъртта.

На тайната вечеря присъстват общо 13 души — Исус и 12-те апостоли. И до днес у много
народи съществува поверието 13 души да не сядат заедно на маса. Предателят Юда
идва последен, тринайсети.

Други припомнят, че Спасителят е разпънат именно в петък. Суеверието вероятно има
връзка и с лунно-слънчевия календар, който трябва да има по 13 месеца в някои години,
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докато Григорианският и лунният ислямски календар винаги имат по 12 месеца в
годината.

Според други лошата си слава числото 13 дължи на древен скандинавски мит. 12 богове
празнували във Валхала, домът на бог Один. Пакостливият бог на злото и огъня Локи
нахълтал неканен на празненството като 13-ти гост и коварно убил със стрела от имел
бога на радостта Балдер. Земята потънала в мрак и траур.

В по-ново време ясно се откроява датата 13 октомври 1307 година, когато по нареждане
на френския крал Филип IV и папа Климент V биват арестувани Жак дьо Моле,
Великият Магистър на Ордена на тамплиерите, и хиляди рицари от ордена. Подложени
на ужасни изтезания, те направили самопризнания по обвиненията в ерес, содомия и
всякакви други престъпления. Стотици били изгорени на клада, други били
екзекутирани по-късно. От този ден нататък петък, 13-ти е смятан за лош и нещастен
ден от последователите на тамплиерите.

В древен Рим магьосниците се събирали на групи от 12. Вярвали, че 13-ят в групата е
самият дявол.

Любопитни факти и събития случили се през годините на 13-ти в петък:
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1. Страхът от този ден се нарича "параскевидекатриафобия", но според специалистите
произнасянето на думата може да освободи пациентите от фобията им.

2. Малко хора са готови да сключат брак в петък, 13-и. През 1913 г. обаче свещеник от
Мидълтаун, Ню Джърси, заклеймява широко разпространеното суеверие и предлага
безплатни венчавки в този ден.

3. Композиторът Росини смятал петъците и числото 13 за нещастни. Той умира в петък,
13 ноември 1868 г. В петък, 13 септември 1996 г., намира смъртта си и рапърът Тупак
Шакур. На 13 октомври 1925 г., в петък, е родена "Желязната лейди" Маргарет Тачър.

4. В петък, 13 октомври 1307 г., по заповед на френския крал Филип Шести и папа
Климент Пети са арестувани Жак дьо Моле, Велик магистър на Ордена на тамплиерите,
и хиляди членове на Ордена. Те са обвинени в ерес, богохулство, хомосексуализъм и
различни други престъпления, и са изтезавани жестоко. Някои са изгорени на клада,
други са екзекутирани по-късно.

5. Една от теориите е, че суеверието, свързано с петък, 13-и, произхожда от
митологията на северните страни. Според легендата 12 богове се събрали да пируват
във Валхала. Непоканеният 13-и бог на разрушението Локи се появил на празненството
и подмамил слепия бог на тъмнината Ход да убие Балдур, бога на радостта и веселието.
След убийството на Балдур Земята потъва в мрак и тъга.

6. Едно от табутата, свързани с петък, 13-и, е свързано с Библията. На Тайната вечеря
са присъствали 13 души, а Иисус Христос е разпънат на кръста в петък. Заради това
суеверие във Франция дори има професионални гости, които се канят, в случай че на
трапезата се окажат 13 човека.

7. Смята се, че Ева е дала ябълката на Адам в петък, 13-и.
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8. През 1993 г. изследователи са установили, че когато денят е петък, а датата – 13,
по-малко хора шофират автомобилите си, но въпреки това стават повече пътни
инциденти.

9. Имената на някои от най-известните серийни убийци съдържат по 13 букви: Jack the
Ripper, John Wayne Gacy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore (Ted) Bundy и Henry
Lee Lucas.

10. Първата литературна асоциация, свързваща деня петък с лошия късмет, е от
"Кентърбърийски разкази" на Чосър, където се казва: "И цялото това нещастие се
стоварва в петък".

11. Петък, 13 август 1976 г., се оказва особено нещастен за нюйоркчанина Даз Бакстър.
Воден от популярното суеверие, той решава да остане у дома в леглото и да не прави
нищо. Подът на апартамента му обаче се срутва и Даз Бакстър намира смъртта си,
пропадайки шест етажа надолу.

12. Голяма част от небостъргачите нямат 13-и етаж. В много хотели също липсват 13-и
етаж или 13-а стая. Във Формула 1 няма болид с номер 13.

13. Всеки месец, който започва в неделя, съдържа петък, 13-и, и това се случва поне
веднъж във всяка календарна година.

14. Американският президент Франклин Рузвелт е отказвал да пътува в петък, 13-ти, и
никога не е приемал 13 гости на масата си. Освен това Наполеон Бонапарт и
президентът на САЩ Хърбърт Хувър също са се бояли от числото 13.

15. Страхът от числото 13 се нарича трискайдекафобия, а страхът от петък 13. е
наричан от учените параскевидекатриафобия – от самата дума ви минава страхът,
нали? Терминът идва от гръцките думи paraskevi – петък, dekatria -13 и phobia – страх.
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16. Според сп. „Тайм” сривът от петък, 13 октомври 1989 г., е вторият най-голям спад в
историята на индекса Dow Jones.

17. Бащата на съспенса в киното и майстор на психологическия трилър Алфред хичкок
е роден на 13-и, петък. Филмът, който е бил негов режисьорски дебют, може би е
трябвало да се казва „Петък, 13-и”, защото е претърпял провал. Няколко сцени са били
заснети и след това продукцията е била спряна поради финансови проблеми. Самият
Хичкок по-късно признава, че филмът е нямало да бъде особено интересен. (Освен
Хичкок, и Фидел Кастро също е роден на 13-ти, петък, през август 1926 г.)

18. Хората от някои испаноговорящи държави, както и в Гърция и Румъния, се боят от
вторник 13-ти.

19. Според древните китайци числото 13 е било късметлийско. В древен Египет също са
смятали, че то носи щастие и добър късмет.

20. Според данни на в. „Вашингтон пост” най-голям риск от катастрофа съществува
именно в петък – не само тринадесети, но всеки петък. Полицейски данни отдават този
факт на повишената консумация на алкохол.

21. Борсовият посредник и автор Томас У. Лоусън пише в свой роман от 1907 г.,
озаглавен „Петък, 13-и”, за неуспеха си в търговията на Уолстрийт в този
най-злощастен за него ден от месеца. Според статия на в. „Ню Йорк Таймс” от 1925 г.,
брокерите след това масово отказват да закупуват или продават акции, както и да
преминават под стълби.

22. Изчислено е, че в такива дни икономиката на Щатите губи близо 1 млрд. долара, тъй
като много хора просто не отиват на работа. Някои отлагат полетите си или въобще не
пътуват. Други отменят важни събития в живота си като сделка за покупки на жилища
например.

23. На 13 април 1970 г. експлозия на кислороден резервоар обърква плановете на
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първата американска совалка Аполо 13 за кацане на Луната. Совалката е изстреляна
от ракетна площадка номер 39 (13 х 3). Екипажът, оцелял по чудо, се завръща на
Земята. Любителите на нумерологията ясно съзират ,,черна прокоба" — сумата от
цифрите в датата на излитане на ракетата, изписана по начина, възприет в САЩ
(4-11-70), е 13. Часът на изстрелване на Аполо 13 е 13:13 американско време.

24. На някои от най-известните серийни убийци съдържат по 13 букви: Джак
Изкормвача (Jack the Ripper), Джон Уейн Гейси (John Wayne Gacy), Чарлс Менсън
(Charles Manson), Джефри Дамер (Jeffrey Dahmer), Теодор (Тед) Бънди (Theodore (Ted)
Bundy) и Хенри Лий Лукас (Henry Lee Lucas)..

25. Хорър филмът от 1980 година "Петък 13-ти" е имал малък бюджет - едва 550 000
долара. За голяма изненада успехът му донесъл на създателите главозамайващата
печалба от 39,7 млн. долара.

26. Известните хора, които са родени на прословутия ден, са Маргарет Тачър, Фидел
Кастро и Самюъл Бекет.

27. Легендата в рапа Pac починал в петък, 13-ти септември.

28. Самолетът на известен ръгби тим се разбил в Андите на злощастната дата.

29. Олимпийските игри в Атина през 2004-а година започнали в петък 13-ти.

Нека да не бъдем фаталисти, да робуваме на предразсъдъци били те религиозни или
психологически и да се радваме на живота, който ни е отреден от Бога да живеем на
земята всеки ден. Нека не го скъсяваме със суеверия, фобии към числа и страхове
към заобикалящият ни свят.
Нека да бъдем щастливи!
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