
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Брой 18 
Март 2019 г. 

email:mehanojurnalist@abv.bg 
www.pgmtplovdiv.info 

 
 

Издава клуб „Механожурналист“ 
 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!!! 

ЧЕСТИТ 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!! 

Искаме да споделим с вас радостта си от издаването на 

новия брой на вестник „Механожурналист”!!! 

Ние, младите репортери, искаме да се обърнем към всички вас с покана да 

се включите в нашата инициатива. Всеки един е част от ежедневието на 

гимназията ни, а няма ли да е добре да събираме най-интересните епизоди 

и да ги публикуваме в нашето вестниче? Ще очакваме вашите предложения 

за теми и готовите ви материали и снимки на нашата електронна поща - 

mehanojurnalist@abv.bg направим съпричастни на всичко интересно, което 

се случва в нашето училище. 

Надяваме се, че ще ни съдействате, изпращайки снимки и предложения за 

материали на нашата редакционна поща: mehanojurnalist@abv.bg 

mailto:mehanojurnalist@abv.bg
mailto:mehanojurnalist@abv.bg
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 Предстои 70-годишният юбилей на нашето училище – стр. 3; 

 

 Колективът на ПГМТ посети театралната постановка „Всяка година по същото време“ – стр. 4; 

 

 Среща с младия поет и художник Александър Байтошев – стр. 5, стр. 6; 

 

 Честита Баба Марта – легенди за мартеницата – стр. 7, стр. 8; 

 

 3 март – Национален празник на Република България – стр. 9; 

 

 Възкресението на един народ – размислите на един учител /автор е Елена Пантева, учител по 

„Български език и литература“/ - стр. 9, стр.10, стр. 11; 

 

  „Опълченците на Шипка“ – Иван Вазов - стр. 12, стр.13; 

 

 Лично творчество – Представяме ви Анна Мария Димитрова от 11 
„А“

 клас стр. 14; 
 

  

ДНЕС В БРОЯ ЧЕТЕТЕ: 
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ПРЕДСТОИ НИ ЮБИЛЕЙ - 70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО 

НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 

На 15.03 от 10:30 часа във 

Военния клуб, на улица  „Иван Вазов“ 

№ 2 /центъра/, ще се проведе 

тържество по случай 70 години от 

създаването на Професионална 

гимназия по механотехника 

''Професор Цветан Лазаров". 

Поканени са много гости и се 

надяваме програмата ни да е 

разнообразна, завладяваща и 

интересна за всички. В нашия 

спектакъл ще участват възпитаници 

на Център за подкрепа за личностно 

развитие към Общински детски 

комплекс – град Пловдив. Ще се насладим на изпълненията на хора на пловдивските момчета 

"Стефка Благоева", балет "Ера" и студио "Сиана Данс". Танците ще продължат с ансамбъл по 

художествена гимнастика и ансамбъл за народни танци "Иглика". Хористите с ръководител Милка 

Толедова ще изпълнят песента "Де е България" и химна на Пловдив. 

Все още се работи върху най-добрия вариант за празничен сценарий, но най-вероятно 

спектакълът ще бъде открит с музикалния поздрав на хора, а децата от клуба за спортни танци 

"Сияна Данс", с ръководител Мариана Дишлиева, ще изпълнят виенски валс. 

Момичетата, занимаващи се с художествена гимнастика под ръководството Дарина Джурова, 

ще изтанцуват две свои съчетания - естетическа гимнастика и танцова композиция. Фолклорен 

танцов ансамбъл "Иглика", с ръководители Венцислава Еленска и Димитър Петров, ще ни представи 

своето изпълнение, което се нарича "Четворно". 

Да не си помислите, че празникът ще мине без участието и на наши съученици. От гимназията 

в събитието ще вземе участие Есай Апостолов от 10 
„В“

 клас заедно с неговата рок група. Ще ни 

поздрави и бъдещият абитуриент Андреа-Славомир Мирчев от 12 
„В“

 клас, който напоследък 

успешно взема участие програмата на операта. Той ще изпълни „Nessun dorma“, ария от Джакомо 

Пучини. Ще ни гостува и дуо "Доминанто" с две изпълнения на класическа музика. 

За водещ на тържеството сме поканили госпожа Николета Благоева, преподавател по 

български и немски език в нашето училище. В организационния комитет са също госпожа Диана 

Зафирова, педагогичеси съветник, и учителите – господин Иво Борисов, госпожа Тодорка Ванева, 

госпожа Павлета Станева. За добрата подготовка на 

знаменната група ще се погрижи господин Владимир 

Шиков. 

На официалното тържество има поканени гости 

от Регионално управление на образованието – град 

Пловдив. Лична покана е изпратена на кмета на район 

Южен и неговата администрация, на експерти по 

образование и секретаря на Междуучилищната 

комисия за борба и превенция на престъпленията от 

малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Надяваме се 

на празника ни да присъства и инспектор Детска 

педагогическа стая/ от 1
-во

 районно управление. 

Поканили сме екип от Българската национална телевизия, за да отрази събитието, а така също 

и много бивши преподаватели и ученици, представител на отдел закрила на детето и други 

партньори, с които взаимодействаме през учебната година. След официалното тържество ще има 

коктейл. Очакваме ви на 15.03 от 10:30 часа във Военния клуб !!! 
 

Автор: Стилиян Маринов – ХI „А“ клас /клуб “Механожурналист“/



Вестник „Механожурналист“ Март 2019 Брой 18 

4 

 

 

КОЛЕКТИВЪТ НА ПГМТ ПОСЕТИ ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА 

„ВСЯКА ГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ“ 

Като част от честването на предстоящия юбилей, 

колективът на ПГМТ посети нашумялата театрална 

постановка „Всяка година по същото време” от Бърнард 

Слейд в Дома на културата „Борис Христов“. Спектакълът 

е под режисурата на Георги Михалков, сценографията е 

на Антония Попова, а за костюмите на героите се е 

погрижил Петър Митев. Театралната постановка е с 

участието на Христо Шопов и Лилия Маравиля. 

Майсторската им игра завладя всички в залата, а театралната публика в България още помни 

великолепната игра на двамата акьори в първата част на продукцията – „Догодина по същото време“. 

Организаторите споделят, че препълнените зали, при над 100 представления на родна сцена, бурните 

аплодисменти и широкият медиен отзвук са ги мотивирали да поставят и естественото 

драматургично продължение на пиесата - „Всяка година по същото време”. В нея творците 

продължават завидната си творческа симбиоза, за да разкрият, чрез героите си - Джордж и Дорис, 

тайните на трогателна любов, неподвластна на житейските обстоятелства! Прекрасният превод е 

дело на професор Андрей Аврамов. Режисьорът 

- Георги Михалков успява интуитивно да 

изгради образите по най-добрия начин и заедно 

с целия екип да подари на публиката един 

очакван и незабравим спектакъл, който има 

същия изключителен успех! 

„Всяка година по същото време“ е пиеса, 

която рисува история с палитрата на всички 

човешки емоции и състояния. Чувствен и 

забавен диалог за неизбежните лутания между 

удобните самоизмами и отрезвяващите истини. За онзи етап, в които изпитваш нужда да осмислиш 

пропуснатите възможности и да се отдадеш на неосъществените идеи, заедно с някой, който те обича 

и подкрепя! За моментите, в които бързаш да прекосиш пустинята на неполучените отговори и да 

изкачиш своя личен Еверест. Най-голямото щастие е да осъзнаеш, че любовта е единственият 

правилен житейски път! 

Ние, механовците, 

посетихме постановката на 

5 февруари и всички 

останахме очаровани от 

играта на актьорите и 

обстановката на топлота и 

уют, която те успяха да 

създадат в залата. След края 

на спектакъла Христо 

Шопов и Лилия Маравиля 

раздадоха автографи на 

всички желаещи и се 

снимаха с нас, ставайки 

част от голямото ни 

семейство. 

Автор: клуб „Механожурналист“ 
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СОФИИЙСКИЯТ ПОЕТ И ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДЪР БАЙТОШЕВ ГОСТУВА В 

ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 
 

По повод 70-годишния 

юбилей на училището, 

методическото обединение по 

„Български език и литература“ 

инициира среща-разговор с 

младия художник и поет 

Александър Байтошев. Госпожа 

Павлета Станева – Кандалжиева 

направи възможна връзката с 

издателска къща “Жанет 45”, 

която представя твореца.  

Александър Байтошев е 

роден през 1983 г. в град 

София. Завършва Националната 

художествена гимназия за 

изящни изкуства „Илия 

Петров“. Печели едногодишна 

стипендия за обучение по 

изкуство и дизайн в „City of 

Bath College”, Великобритания. 

Автор е на три поетични книги: “Прах и драскотини”, “Кучета” и излязлата през 2018 г. 

“Чучело”. Всяка една от стихосбирките е изчистена, вглъбена книга, която ни дава достъп до 

вътрешното пространство на една интровертна личност.  

На 26.02.2019 се той гостува при нас и се срещна с ученици от ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” 

в рамките на фестивала “Младият Пловдив чете”. На тази среща Александър Байтошев сподели, че за 

него всичко може да бъде муза за написването на книга, дори и споделеното пътуване с жена в 

автобус. Част от красивите думи, посветени на непозната, Байтошев прочете и на гимназистите. 

Авторът показа и някои от своите картини. 

 

Отговаряйки на въпроси на ученици и учители, авторът разкри любовта си към блуса, метъл 

музиката, както и към сунг танците, които посещава често. 
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Творчеството му е белязано и вдъхновено от английски художници и поети, от любовта му 

към произведенията на 

Хемингуей, а от българските 

поети любими са му Николай 

Лилиев, Христо Фотев, Атанас 

Далчев и Никола Вапцаров. 

Илюстратор на книги, 

бивш учител по английски език и 

изобразително изкуство, 

Александър Байтошев впечатли 

присъствалите на срещата-

разговор със скромността, 

ерудицията, откровеността и 

дълбочината на разсъжденията 

си. 

За финал младият писател 

и художник каза на публиката, че 

никой не може да избяга от 

талантите си – ако си предопределен да пишеш или да рисуваш, просто го правиш. 

След срещата Байтошев подари на гимназията една от стихосбирките си - “Прах и 

драскотини”, която всеки може да открие в библиотеката ни, а ако желаете да притежавате книгите 

му, издадени от “Жанет 45”, можете да ги намерите в книжарниците. 

Искрени благодарности на Гери Георгиева от ИК “Жанет 45”, която направи тази среща 

възможна, пред стави автора и ни зареди с положителната си емоция. 
 

Ав то р: Павлета Стан  ева –  Кандалжиева и клуб „Механожурналист“ 
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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА – БЪДЕТЕ БЕЛИ, РУМЕНИ, ЗАСМЕНИ!!! 
 

Мартеницата е 

традиция, типична за 

България, както и за 

Румъния, Молдова и части 

от Гърция и Албания. 

Цветовете и имат строго 

определен смисъл: 

червеното символизира 

кръвта, живота, бялото - 

чистота, щастие. 

Традицията е на първия 

ден от март най-старата 

жена в семейството да 

връзва на ръцете на децата 

пресукан бял и червен 

конец за здраве и против 

уроки. 

Откъде обаче идва 

мартеницата? Легендите за 

произхода на тази 

интересна българската 

традиции са много, но всички те са свързани с прабългарите и хан Аспарух. Ние ви представяме три 

от най-известните легенди за това откъде идва мартеницата. 

Първа легенда 
Сестрата на хан Аспарух му пратила дар - китка, привързана към крака на лястовица с бял 

конец. Докато достигне до хана, конецът наранил крака на птицата и се обагрил в червено. 

Лястовицата пристигнала при хан Аспарух точно на 1 март, откъдето води началото си и традицията 

на този ден всички българи да си даряват червено-бели мартеници за здраве, щастие и сполука. 

Втора легенда 
Владетелят на прабългарите, хан Кубрат, повикал петимата си синове и им завещал да не се 

разделят и да бъдат винаги заедно. Да бъдат силни, за да не могат враговете да ги нападат и поробят. 
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След време хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат - Хуба. 

Предводителят на хазарите хан Ашина предложил на братята ѝ да го признаят за техен владетел, като 

в замяна щял да освободи сестра им и да им остави земите. Канските синове били поставени пред 

трудно изпитание. 

Най-големият син, Баян, признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. 

Другите тръгнали да търсят свободна земя за своите племена. Единият се отправил на север, а 

другите - Аспарух, Кубер и Алцек, потеглили на юг. 

Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба и Баян да останат при хазарския хан 

Ашина, докато те нам ерят свободна земя. Уговорили се Аспарух да им изпрати птица, вързана със 

златна нишка на крачето, която ще бъде знак, за да избягат. Братята потеглили и оставили пленената 

девойка и Баян в ръцете на Ашина. 

След време при Хуба долетял гълъб със златен конец на крачето. Както се били разбрали, Хуба 

и Баян избягали от хазарския хан и достигнали водите на Дунав. Не знаели какво да направят. Само 

птицата можела да им покаже пътя, а те не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял 

конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Пуснали птицата да полети, но в този момент се 

появили преследвачи от хазарите, които започнали да ги обстрелват. Баян бил ранен от стрела и 

началото на конеца, който държал, почервенял от кръвта му. В този момент на другия бряг на реката 

се появил Аспарух със своите войници. Като го видели, нападателите избягали. 

Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката. Взел конеца от Баян и завързал белия му 

край с червения. Закичил всеки един от своите войни с късче от този свещен конец. След това 

застанал пред войската и признал, че той и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и 

така са заплатили с кръвта си своето разединение. Заръчал червено-белият конец никога да не се 

разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва българите. 

От тогава на първи март всички българи се окичват с червено-бели мартенички, носещи им 

здраве, радост и успех. 

Трета легенда 
Имал хан Кубрат петима синове и една чудно хубава дъщеря - Хуба. На тях той завещал 

повелята да не се разделят и да пазят България. След смъртта на баща си, синовете бързо забравили 

бащината повеля и били победени от предводителя на хуните хан Ашина. Той заграбил владенията 

им и отвел в плен Хуба. 

Братята тръгнали да търсят нова земя, а сестра им зачакала новини от тях. И добрата вест 

пристигнала с разпукването на пролетта, донесена от сокола на хан Аспарух. 

В писмото той пишел, че е намерил 

райско кътче на юг от река Дунав и ще се 

заселят там. Хуба избягала, водена от 

сокола, на чието краче завързала бяла 

копринена нишка. Птицата я отвела до 

новата земя, но точно в този момент 

вражеска стрела я пронизала, а кръвта й 

обагрила конеца. 

След като получил скъпата вест, че 

сестра му е при него, Аспарух започнал да 

къса конци от червено-бялата нишка и да 

ги връзва на ръцете на войниците. 

Оттогава червено-белият конец е 

здравата нишка, която свързва българите 

по света в едно - да сме здрави, силни и 

щастливи. Да помним, че сме българи - 

където и по света да се намираме.   

 

И ние спа 
Ние в механото спазваме традициите и всяка година имаме щанд, на който се продават 

мартенички, изработени от наши съученици. 

Събрал информацията: клуб „Механожурналист“ 
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3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!! 
 

На 3 март се навършват 141 години от Освобождението на България. Клуб 

„Механожурналист“ честити празника на всички българи и запознава с възможностите, които 

осигурява община Пловдив да се включим в честванията на 3 март 2019 година /неделя/: 

 11.00 ч. Катедрален храм “Св. Богородица" - Молебен, отслужен от Н. В. Пр. Пловдивския 

митрополит Николай 

 12.00 ч. Паметник на руските 

освободители – Бунарджика - 

Тържествено отбелязване на 141-та 

годишнина от Освобождението на 

България. Официално слово – проф. 

д-р Запрян Козлуджов – ректор на 

Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски“, водещ – Христо 

Христов. Церемония по полагане на 

венци и цветя, с участието на 

представителен взвод, венценосци и 

военен духов оркестър. 

 12.00ч. площад "Стефан 

Стамболов“ - Концерт на Духов 

оркестър – Пловдив, диригент 

Николай Гешев 

 13.00 ч. Паметник на 

опълченците – Централни гробища - 

Панихида за загиналите български опълченци. Полагане на венци и цветя, с участието на 

представителен взвод, военен духов оркестър 

 16.00 ч. площад "Стефан Стамболов" - Празничен концерт на Представителният духов оркестър 

на ВВС, ръководител майор Михаил Младенов 

 18.30ч. – площад "Съединение“, пред паметника - Тържествена проверка - заря по повод 

Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от 

гарнизон Пловдив. Водещ Петър Тосков 

 

 

 

Посвеща се на героите на България, без имена! 

 „БЪЛГАРИЯ ВОЗКРЕСЕ! ВО ИСТИНА 

ВОЗКРЕСЕ!” 

С различни, но сходни думи българите се 

поздравяваме за Великден. С радост, с гордост, с 

оптимизъм, че най-после сме дочакали спасението, 

надеждата, пролетта. Вече не сме сами, „страшното 

е зад гърба ни“. Победител е всеки в своята 

собствена малка голяма битка. Победители сме в 

общата битка – битката за България. 

България е спасена щом българите ги има, 

щом първолакът заявява „...Син съм на юнашко 

племе...“, щом лекарят съобщава: „Момче е, здраво 

е!“, щом учителят прави психологическа характеристика на Иван Селямсъза и Варлаам Копринарката 

от Вазовите „Чичовци“, щом свещеникът кръщава: „И да се нарече Иван!“, щом българският 

софтуерен специалист от град Хасково има своя дял в създаването на изкуствения интелект, щом 

https://news.plovdiv24.bg/persons/3079.html
https://news.plovdiv24.bg/persons/3640.html
https://news.plovdiv24.bg/persons/3079.html
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болният от рак се заканва: „По-силен съм от теб“, щом пенсионерът с петдесет години трудов стаж и 

двеста лева пенсия се усмихва, защото днес няма да вали, а това значи разходка, без ставни болки, 

щом детето става от сън с вълчи апетит… Има ни. Има го и народа ни. С бял хляб, червен лук, кисело 

мляко и черно вино в „кърпа да го носиш“ се живее и още как. 

Как точно се започна? Откъде дойде силата, която разкъса ръждясалия синджир на страха? 

Необяснимо е. Думите са слаби, достигат донякъде, но се губят в лабиринтите на когнициите, 

духовните кипежи и импулси. Продължават (думите) да се борят за правата си, да са „изразители“ на 

мисли и чувства, но безуспешно, защото „там“ е напиращият поток на сълзите – от радост, от болка, 

от изцеление. 

„ХОРА БРЕ! ДА ЗНАЙТЕ, ЧЕ ЩЕ ПУКНЕ ТОПЧЕТО, ЗА ДА ГО ОПИТВАМЕ, МАЙКА МУ 

СТАРА...“ 

Пламъкът се запалва по време на подготовката за Априлското въстание, когато настъпва 

„Пиянството на един народ“. Всеки е важен, на всекиго се разчита, поставена е задача, поета е 

отговорност. Целта е ясна. И това ако не е вдъхновение, състояние на „поток“, на езика на 

психолозите. Целият български народ, загърбил различия, дребнавост, нищета се впуска в едно 

наистина велико, благословено дело – Сбободата на Отечеството. И най-дребните, които не разбират 

суетата вкъщи, но усещат по детски, че се случва нещо по-различно, и жените край огнището и 

светилника имат „други“ задължения, юначните мъже „не сещат ни жега, ни жажда, ни труд“, и 

немощните старци, които вече на са старци, пили от младия ентусиазъм, те, всички те, като едно 

цяло, като монолитна неразрушима и непукнатима скала се трудят за „онова“, за което даскалите 

приказват. Не към добре обмислена, измерена и изчислена стратегия за Освобождение са тръгнали. 

Не! Това е полет към свободата. През тези кратки мигове са свободни, защото дишат вуздуха на 

свободата, който е така свеж. Скъсали са се парализиращите окови на страха, които са превърнали 

човека в неподвижен, немислещ, незнаещ раб. Може би, има само още едно състояние на духа, което 

превъзхожда по степен на обезценяване човешката личност и достойнство – унижението. Всъщност 

огънят е вече донесен от Левски и Паисий. 

Каква е алтернативата тогава? Живее се в постоянен страх и несигурност. Собствеността във 

всеки един момент може да е чужда. Младата жена, може да бъде пожелана от друг. Деца, чието 

бъдеще е неизвестно. „Беззаконията“, а всъщност безчинствата - ежедневие.  

„ДОСТА РОБСТВО И ТИРАНСТВО! ВСИЧКИ НА ОРУЖИЕ!“ 

Под звъна на църковните камбании в Панагюрище и възгласи „Да живее България!“ на 20 

Април 1876 г. се обявява Априлското въстание. Получава се кървавото писмо на Тодор Каблешков. 

Първият освободителен акт е превземането на конака – място, символ на чуждото господство и власт. 

Именно там е поставено знамето на учителката Райна Попгеоргиева. Изграждат се укрепителни 

лагери около Панагюрище, Клисура, на връх Еледжик; сформират се бойни отряди като 

„Хвърковатата чета“ на Г. Бенковски; въстаническите действия се разпространяват из всички краища 

на окръга. Целият народ разбира какво се случва, вълнува се, гордее се, очаква знак за включване.  

Още от първия момент срещу въстаниците се изправят башибозушките части, последвани по-

късно от редовна и запасна турска войска. Десетината хиляди въстаници на територията на горящия 

Панагюрски окръг се сражават с около 80 хиляди башибозуци и 10-хилядна редовна армия, 

въоръжена и с артилерия. Един след друг укрепените лагери са разгромявани, превземат се 

въстаналите градове и села. Протичат реки от кръв, огньовете поглъщат свидния имот и стока, 

камбаните бият пророчески. Избити и прогонени са водачите на Четвърти революционен окръг с 

център град Панагюрище – Панайот Волов, Георги Икономов, Георги Бенковски, Кочо Честименски, 

Тодор Каблешков... И още свидни български синове, безчет. 

Масово е и въстанието в Търновския революционен окръг, където героичната десетдневна 

отбрана на Дряновския манастир отблъсква 10-хилядната армия на известния Фазлъ паша. Обесени 

са водачите Бачо Киро, Цанко Дюстабанов, Георги Измирлиев... И още свидни български синове, 

безчет.  

Въстанието се проявява в Сливенско, Врачанско... . 

Нашите братя, българските емигранти, обречени на изгнание в Румъния, формират голяма чета 

в подкрепа на въстаналия народ, оглавявана от легендарния Христо Ботев. Четниците, преоблечени 



Вестник „Механожурналист“ Март 2019 Брой 18 

11 

 

като градинари и търговци, се качват на австрийския кораб „Радецки“, принуждавайки капитана да 

спре край село Козлодуй. Ботевата чета води тежки сражения в Балкана с многобройни преследвачи 

– главно черкези и башибозуци. Загиват Ботев, Никола Войновски, Никола Обретенов, Никола 

Симов (знаменосец)...  

И още свидни български синове, безчет. 

„Има минути, когато човешката съвест взема думата и заповядва да я слушат... Трябва 

да се тури край на империите, които убиват! Нека обуздаем фанатизма и деспотизма! Стига 

войни, убийста и кланета!“. Това са думи на френския писател-романист Виктор Юго, произнесени 

от трибуната на Сената. 

„Италианският народ храни към вашия народ заслужени симпатии, поради неговите 

злощастия и поради неговия героизъм. Скърбя, че не мога лично да участвам във вашите борби. 

Пожелавам ви постоянство във вашата света мисия“ Из писмо на Джузепе Гарибалди, 

италиански политик, генерал и патриот. 

Имена като Уилиам Гладстон, Чарлз Дарвин, Оскар Уайлд, княз Алексей Церетелев: 

„Положението на християнското население в България е непоносимо. Турските власти са си 

поставили за цел да му нанесат такъв удар, от който то никога да не се оправи…“, Макхаган, 

Скайлър и безчет други неизвестни доброжелатели, заявяват по категоричен и недвусмислен начин 

подкрепа и съпричастност. Ето това е истинският резултат от Априлското въстание – фактологична 

политическа загуба, но победа над страха от тиранина, от собствената си вековна потиснатост, 

придобиване на вяра и самочувствие, че можем: и ние можем; широка публичност; вече целият свят 

знае за героичната съпротива на един малък народ, който жадува за своето свободно парченце земя и 

въздух. 

Априлското въстание е възкресението на българския народ! То е нашата си гордост, нашата си 

рожба, само наша... 

 

„И ДНЕС ЙОЩ БАЛКАНА ЩОМ 

БУРЯ ЗАФАЩА, СПОМНЯ ТОЗ ДЕН 

БУРЕН ШУМИ И ПРЕПРАЩА...“ 

След като става ясно, че 

„болният човек на Европа“ – 

Османската империя не е склонна към 

спешни реформи и спогодби, на 12 

(24) април 1877 г. руският император 

Александър II обявява война на 

Турция. Възраждат се надеждите на 

изстрадалите българи, посърналите 

лица се съживяват, името на спасителя 

„Дядо Иван“ не спира да се повтаря, 

зашумява кръвта.  

Българското опълчение не е 

помощник, а активен и всеотдаен 

съюзник в армиите на генералите 

Гурко, Столетов и Криденер. Драматични моменти от военните действия са боевете при връх Шипка, 

преминаването на Балкана, обсадата на Плевен. И още знайни и незнайни местности, градове, 

градчета, села, свидна българска земя. Срещу въстаниците – българи, руси, румънци, сърби, 

черногорци, финландци и безчет никому неизвестни братя,  застават хиляди и хиляди вражески 

отряди, в опит да запазят онова, което никога не им е принадлежало, което никога не направиха свое. 

На 3-ти Март, 1878 г.  край градчето Сан Стефано се сключва предварителен мирен договор, по 

силата на който България е автономно трибутарно княжество, каквото и да означава това, за 

непросветения безименен българин, който изгуби всичко, което имаше на този свят, но доживя 

свободата. Свободен е. Диша свободния въздух на България, който е по-различен. По-различни са, 

даже, и сълзите му. Дишам и аз. 
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Автор: Елена Пантева – учител по „Български език и литература“ 

 

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА 

11 август 1877 

Нека носим йоще срама по челото, 

синила от бича, следи от теглото; 

нека спомен люти от дни на позор 

да висне кат облак в наший кръгозор; 

нека ни отрича исторйята, века, 

нека е трагично името ни; нека 

Беласица стара и новий Батак 

в миналото наше фърлят своя мрак 

нека да ни сочат с присмехи обидни 

счупенте окови и дирите стидни 

по врата ни още от хомота стар; 

нека таз свобода да ни бъде дар! 

Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно 

свети нещо ново, има нещо славно, 

що гордо разтупва нашите гърди 

и в нас чувства силни, големи плоди; 

защото там нейде на връх планината, 

що небето синьо крепи с рамената, 

издига се някой див, чутовен връх, 

покрит с бели кости и със кървав мъх 

на безсмъртен подвиг паметник огромен; 

защото в Балкана има един спомен, 

има едно име, що вечно живей 

и в нашта исторйя кат легенда грей, 

едно име ново, голямо антично, 

като Термопили славно, безгранично, 

що отговор дава и смива срамът, 

и на клеветата строшава зъбът. 

О, Шипка! 

 Три деня младите дружини 

как прохода бранят. Горските долини 

трепетно повтарят на боя ревът. 

Пристъпи ужасни! Дванайсетий път 

гъсти орди лазят по урвата дива 

и тела я стелят, и кръв я залива. 

Бури подир бури! Рояк след рояк! 

Сюлейман безумний сочи върха пак 

и вика: "Търчете! Тамо са раите!" 

И ордите тръгват с викове сърдити, 

и "Аллах!" гръмовно въздуха разпра. 

Върхът отговаря с други вик: ура! 

И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье; 

дружините наши, оплискани с кърви, 

пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред, 

всякой гледа само да бъде напред 

и гърди геройски на смърт да изложи, 

и един враг повеч мъртъв да положи. 

Пушкалата екнат. Турците ревът, 

Насипи налитат и падат, и мрат; - 

 

Идат като тигри, бягат като овци 

и пак се зарвъщат; българи, орловци 

кат лъвове тичат по страшний редут, 

не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. 

Щурмът е отчаен, отпорът е лют. 

Три дни веч се бият, но помощ не иде, 

от никъде взорът надежда не види 

и братските орли не фърчат към тях. 

Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх - 

кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса. 

Талазите идат; всички нащрек са! 

Последният напън вече е настал. 

Тогава Столетов, наший генерал, 

ревна гороломно: "Млади опълченци, 

венчайте България с лаврови венци! 

на вашата сила царят повери 

прохода, войната и себе дори!" 

При тез думи силни дружините горди 

очакват геройски душманските орди 

бесни и шумещи! О, геройски час! 

Вълните намират канари тогаз, 

патроните липсват, но волите траят, 

щикът се пречупва - гърдите остаят 
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и сладката радост до крак да измрът 

пред цяла вселена, на тоз славен рът, 

с една смърт юнашка и с една победа. 

 

 

 

"България цяла сега нази гледа, 

тоя връх висок е: тя ще ни съзре, 

ако би бегали: да мрем по-добре!" 

Няма веч оръжье! Има хекатомба! 

Всяко дърво меч е, всякой камък - бомба, 

всяко нещо - удар, всяка душа - плам. 

Камъне и дървье изчезнаха там. 

"Грабвайте телата!" някой си изкряска 

и трупове мъртви фръкнаха завчаска 

кат демони черни над черний рояк, 

катурят, струпалят като живи пак!  

И турците тръпнат, друг път не видели 

ведно да се бият живи и умрели, 

и въздуха цепят със демонский вик. 

Боят се обръща на смърт и на щик, 

героите наши като скали твърди 

желязото срещат с железни си гърди 

и фърлят се с песни в свирепата сеч, 

като виждат харно, че умират веч... 

Но вълни по-нови от орди дивашки 

гълтат, потопяват орляка юнашки... 

Йоще миг - ще падне заветният хълм. 

Изведнъж Радецки пристигна със гръм. 

 

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век! 

Иван Вазов 
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

 

* * 

* 

- Хавиер - почти пропищява Ноеми - 

Зелените и очи светят ярко, а ръката и сочи 

една от картините -Погледни тази! Просто 

зашеметяващо! - Казва с възхищение, докато 

оглежда творбата на някакъв си шармантен 

художник. Ноеми прокарва пръсти по 

картината. Едната половина е покрита със 

снежнобели ангели, а другата с черни дяволи. 

Сякаш е символ на борбата между доброто и 

злото. Няма точно обяснение, затова е 

изкуство. 

- Мисля, че си заслужава гледката - казва 

с усмивка Хавиер. Любовта им е безгранично 

сложна. Тази елегантна и нежна жена, 

облечена в червена рокля и с високи черни 

обувки, руси коси и с изрисувани червени 

нокти е негова любовница. Разбира се, жена му 

е в дома му и гледа двете му деца, а той си 

пилее парите по жената, която обича. 

- Не разбирам защо хората не ценят 

подобно изкуство? Та това е толкова истинско 

и крещящо! 

- Това е само за ценители, точно като теб. Това е едно от нещата заради, които те обичам. 

Хавиер поглежда Ноеми и я хваща за ръката. Перфектни до неузнаваемост. Дори чертите на 

ръцете им си пасват идеално. Тъмносиният му костюм и червената и рокля са комбинацията, 

която те изгаря отвътре. Чистата и бяла кожа и мастилената му кожа бяха самото 

съвършенство. Косите им, очите им. Все неща, които не можеш да подминеш просто така. 

Когато нощта е към своя край се налага да се приберат в различни домове. Богатият мъж се 

прибира при своята съпруга, а тя в своя кът, където е сама с цялото си богатство. Любов, 

която денем ги събира, а нощем ги разделя.” 
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