
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVIII, БРОЙ бр.2 (1075) ЦЕНА 50 стотинки 13 - 19 януари 2022 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Богоявление на Йордановден 
или вяра всеки ден 

 Велик Водосвет за Йордановден бе отслужен от свещеноиконом Стратия Александров в 
църквата „Св.Георги Победоносец“.                                                       Фото: Маруся КОСТОВА

25 декември 1847 г. /6 януари 1848 г. н.ст./ 
- рождена дата на Христо Ботев 

Караконждувите дни са 
към края си и избавле-
нието дебне отвсякъде. 
Демоните имат, според 
религиозните ни вяр-
вания, правото да се 

разхождат и да правят 
земята опасно място – 
само до края на дните 
Поганци. 
На 6 януари - с кръща-
ването на водата – све-

тът става безопасно 
място за живеене. На 
този ден е Богоявле-
ние или Йордановден. 
Това е и краен срок да 
повярваме в Бога, ако 

още не сме го стори-
ли. Както са повярва-
ли мнозината, видели 
гълъба, кацнал на ра-
мото на Христос. Те са 
чули и гласа на Отеца, 
когато Йоан Кръстител 
кръщава в река Йордан 
Исус Христос. „Този е 
Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благо-
воление“ - така рекъл 
гласът и хората повяр-
вали, че са видели с 
очите си християнско-
то триединство. 
Вярата е въпрос на 
личен избор и следо-
вателно няма нужда от 
неопровержими дока-
зателства – така бих от-
говорила, ако ме питат 
дали съм вярваща. Ще 
допълня и още, че дока-
зателствата не са нуж-
ни в нито една от двете 
посоки на проекция – 
нито за да вярвам, нито 
за да ми вярват, че съм 
вярваща. Ако доказвам, 
че съм вярваща, за да 
ми вярват, че вярвам – 
ще докажа единствено, 
че съм религиозна.

Продължава 
на стр. 2

Из писмо до 
К. Тулешков

... Пиша ти, приятелю, че 
аз останах тука (Букурещ) с 
намерение да стана учител 
на българското училище; 
но силно се излъгах. Дос-
тигнах до такова жалостно 
положение, което не можа 
ти описа. Живея съвърше-
но бедно, дрипите, които 
имах, се съдраха, и мен ме е 
срам да изляза деня по ули-
ците. Живея на самият край 
на Букурещ в една ветрани-
чава воденица, заедно с
моят съотечественик, Ва-
сил Дяконът. За препита-
нието ни не питай, защото 
едвам на два и три деня 
намираме хляб да си ута-
ложим гладът... Тие дни 
мисля да държа сказка в 
читалището „Братска лю-
бов“, но как ще да се явя, 
не зная! При сичкото това 
критическо положение, аз 
пак си не губя дързостта и 
си не изменявам честното 
слово... Приятелят ми Лев-
ски, с когото живеем, е не-
чут характер. Когато ние се 
намираме в най-критическо 
положение, то той и тогава 
си е такъв весел, както и 
когато се намираме в най-
добро положение. Студ, 
дърво и камък се пука, 
гладни от два или три деня, 
а той пее и се весел. Вечер 
дордето ще легнем – той 
пее; сутрина, щом си отво-
ри очите, пак пее. Колкото 
и да се намираш в отчая-
ност, той ще те развесели 
и ще те накара да забравиш 
сичките тъги и страдания. 
Приятно е човеку да живее 
с подобни личности!!...

X р. Ботйов
Из писмо до Ив. 
Драсов от 1874 г.

...Наистина, най-голямата 
добродетел в света е лю-
бовта към отечеството, но 
какво да правиш, когато са 
малцина онези хора, които 
да разбират, че тая добро-
детел естествено се осно-
вава на друга –  на любовта 
към ближния. У нас е така; 
останеш без парче хляб, то 
ти си слуга, а станеш ли 
слуга, то ти си роб и не ти 
се дава да работиш нищо 
человеческо, нищо самос-
тоятелно...

Букурещ, ноември-декем-
ври 1868 г.

Из писмо до

 Ив. Драсов
...Тая неделя гла-
дувах два деня, 
а печатница вече 
имам; но не каз-
вай никому. Днес 
съм добре. Такъв 
живот ми убива 
способностите, но 
дано не се продъл-
жи дълго време. 
Дано се даде хра-
на на сърцето ми 
и на душата ми, 
т. е. дано влезе в 
друга фаза наши-
ят политически 
въпрос. Сега треп-
неш, а крилата ти 
подрязани. Сичко 
принуждено, без 
въодушевление: иде ти и 
да плачеш, и да псуваш... 
Но аз не се отчайвам: ско-
ро ще да запея по-весело! 
Дей гиди хайдутлук, че пак 
хайдутлук? Де го Раковски, 
за да станем другари и да 
преобърнеме сичкото хор-
ско злато на олово и на же-
лязо! А сега – прави сметка 
на гологани, които даже и 
на хляб не стават. Драсов! 
Аз съм готов за целта да 
употребя синките страшни 
средства, освен подлостта 
и лъжата, защото преди 
сичко тряба да сме чове-

ци, после вече българи и 
патриоти... – Прощавай, в 
главата ми се въртят лоши 
мисли и една друга [се] 
затрупват... Познай и по 
писмото ми. В лош час съм 
сега...

Прегръщам те, целувам 
те и съм твой

Хр. Ботйов

Приеми портретът ми за 
спомен на късият ни жи-
вот заедно, а на дългото 
ни братство и приятелство 
разделени един от други.
Букурещ, 26 юний 1875 г.

 По време на VII МФ „Българско наслед-
ство“ 2021 г. в Балчик, г-н Боян Ботйов, 
председател на фондация „Христо Ботй-
ов“ София връчи на г-жа Маруся Костова, 
председател на Сдружение „Българско на-
следство“ Балчик, България, специалния 
плакет на фондация „Христо Ботйов“, 
грамота, както и книги, брошури, вест-
ници, издадени от фондацията за Христо 
Ботев.                           Фото: Кольо ГАНЧЕВ


