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В националните праз-
ници на България все не-
що куца. Все се избират
спорни дати, за които хо-
рата имат противоречи-
во мнение.

45 години празнувахме
9 септември – един кому-
нистически преврат, осъ-
ществен с помощта на
окупационната Червена
армия. Из цялата страна
построихме безброй па-
метници, в които обикно-
вено стърчи великанска
фигура на съветски вой-
ник. В краката му като
пигмеи, изпълнени с въз-
хищение и преклонение,
пъплят представителите
на местното население.
Това се наричаха памет-
ници на българо-съветс-
ката дружба.

Преди десетина годи-
ни модата на този наци-
онален празник преми-
на. Обхванати от нов па-
триотичен напън, нови-
те управленци на Бълга-

рия постановиха, че 3
март е онази светла дата,
на която българите ще си
почиват, а официалните
лица ще произнасят ре-
чи и ще полагат венци.
Най-хубавото в случая
беше това, че нямаше ну-
жда да се строят нови
паметници. И братушки-
те от ХІХ век, и червено-
армейците от ХХ век все
на руски са приказвали,
а руски паметници у нас,
колкото искаш.

Великият Съветски съ-
юз съвсем естествено се
прероди във Велика Ру-
сия, а с Велика Русия ние
сме на “ти” още от Крим-
ската война. Интимно
сме я наричали “Дядо
Иван” и търпеливо сме
чакали да ни освободи.
Нетърпеливите, които са
твърдели, че който ни ос-
вободи, той ще ни заро-
би и призовавали за на-
ционално-освободител-
на борба, са били малци-
на. Повечето от тях заги-
ват, самотни и неразбра-
ни, а дочакалите подаре-
ната свобода, изпиват до
дъно горчивата чаша на
разочароващата следос-
вобожденска действител-
ност.

Подмененият нацио-
нален празник от 9 сеп-
тември на 3 март е все
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така фалшив и неубеди-
телен, защото и на ед-
ната, и на другата дата,
няма какво да се праз-
нува. Подписаният на 3
март Сан Стефански
мирен договор е една
илюзия, която никога не
се осъществява. Осъще-
ствява се Берлинският
договор. И само благода-
рение на Съединението,
извършено от българи
против волята на Русия
и другите Велики сили,
България се превръща в
държава. Колкото и да е
печално, Съединението
от 6 септември 1885 г. е
единственият достоен са-
мостоятелен политичес-
ки акт на страната ни в
цялата и съвременна ис-
тория от Освобождение-
то до наши дни. Само че
това събитие едва се спо-
менава в учебниците по
история, а имената на хо-
рата, които са го осъще-
ствили, са напълно заб-
равени.

След 500 години турс-
ко робство ние имаме ед-
на подарена, а не изстра-
дана свобода. Трагедия-
та на Априлското въста-
ние е трагедия на някол-
ко района, в които Левс-
ки е работил най-актив-
но. Като цяло страната е
дремела. По пътя на Бо-

тевата чета не прииждат
бунтовници. Целунатата
от поета земя остава пу-
ста, огласяна само от
тропота на потерите. По-
късно всички ще се на-
кичат с героизма на те-
зи, които са изповядвали
“Свобода или смърт”.
Но в годините преди Ру-
ско-турската война са ги
третирали като “безум-
ци”, наричали са ги “хай-
дути” и не са ги долюб-
вали особено. Всички
съвременници на онова
време са ни оставили до-
казателства за негативно
отношение към “лудите
глави”, които са искали
народът да се пробуди и
да се бори за свободата
си. Много по-удобно и
безопасно е било да ча-
кат Дядо Иван да ги ос-
вободи.

По време на войната
само няколко стотин ду-
ши се записват в опъл-
чението. Тях Иван Вазов
възпява в незабравима-
та ода “Опълченците на
Шипка”. Десетилетие
след Освобождението
поетът нарича целия ци-
къл от стихотворения за
героите от близкото ми-
нало “Епопея на забра-
вените”. Забравени са
Левски, Бенковски, Кочо
Честименски, забравени

са всички, за които сво-
бодата и достойнството
не се получават даром, а
се постигат с лични уси-
лия и борба.

Горчилката на подаре-
ната през 1878 г. свобода
пием и досега. Тази сво-
бода изтласка към върхо-
вете на обществения жи-
вот хора, които Алеко
Костантинов обобщава в
безсмъртния образ на
Бай Ганьо. Освободите-
лите винаги предпочитат
подмазващия се негод-
ник пред националния
герой, защото могат ле-
сно да му дърпат конци-
те. Предприемчивият
простак, готов да целува
ръка /пък и по-надолу/
на всеки, от когото зави-
си издигането и забога-
тяването му, се намърд-
ва в управлението на то-
ку-що освободена Бъл-
гария.

Същият тип 60 години
по-късно нахлузва каскет
и с отечественофронто-
вски ентусиазъм посре-
ща 9 септември. Парти-
ец, ченге, доносник – в
годините на социализма
успява да стане предста-
вител на висшата кому-
нистическа номенклату-
ра. На 10 ноември 1989 г.
се превръща в изпечен
демократ. А когато му

дойде времето се оказа
пръв приближен на за-
върналия се в страната
цар-премиер.

Ако свободата ни бе-
ше извоювана, а не по-
дарена, явлението “Бай
Ганьо” никога нямаше
да се разпростре до ви-
соките обществени пози-
ции в държавата. Няма-
ше да се мултиплицира в
продължение на 125 го-
дини и безнаказано да
вилнее в политиката,
икономиката и култура-
та на всеки обществен
строй, който сме се опи-
твали да изградим.

Сан Стефанският ми-
рен договор, който не се
е осъществил, но въпре-
ки всичко празнуваме, е
просто някаква истори-
ческа дата. Преди 125 го-
дини на 3 март Русия ни
обещава страна на две
морета и граници в рам-

ките на българския ет-
нос. От обещания глава
не боли. /Вероятно отто-
гава това добре го знаят
всички български поли-
тици и лъжат ли, лъжат./

Когато Великите сили
се противопоставят на
Сан Стефанска Бълга-
рия, подозирайки че тя ще
си остане завинаги руска
територия, Освободителка-
та ни не се пазари и по ня-
какви свои съображения
отстъпва пред натиска на
Лондон и Виена. Мнение-
то на българите никой не
го взема, защото свобода-
та им е харизана, а както са-
мите ние казваме “На ха-
ризан кон зъбите не се
гледат”.

Ганьовската върхушка
у нас има пълно основа-
ние да си празнува 3
март. Зачената като слу-
гинаж на чужди интере-
си, тя винаги старателно
се е прочиствала от слу-
чайно попаднали дос-
тойни българи по върхо-
вете на властта.

Има нещо унизително
в датата 3 март, за да бъ-
де тя национален праз-
ник. В националните
празници народите пра-
знуват собствените си
победи, а не победите на
чужди армии.
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Организира презентация на първата стихосбирка
на Мими Стайкова, поетеса от Каварна, която е
прекарала своето детсвтво в Балчик.

Срещата с поетесата и нейното творчество ще се
:състои в НЧ “Васил Левски” Балчик от 17:30 часа.

Каним всички любители на поезията, приятели,
съученици и бивши съседи да присъстват на
поредното литературно събитие в Балчик.

Êîíöåðò â Í× “Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè - 1870” Áàë÷èê,
ïîñâåòåí íà Ïúðâè ìàðò - Äåí íà ñàìîäååöà è Òðåòè ìàðò-

Íàöèîíàëåí ïðàçíèê íà Ð Áúëãàðèÿ

Съставът за популярни песни към НЧ “Паисий Хилендарски - 1870” Балчик откри на 1 март 2016 г. тържествения концерт в
читалището, посветен на първите мартенски празници.                      Фото: М. КОСТОВА

Êìåòúò ñ ïàòðèîòè÷íà èíèöèàòèâà çà Òðåòè ìàðò

Кметът Николай
Ангелов отправи
покана чрез
страницата си във
Фейсбук  към
балчиклии да изпълнят
заедно  Химна на
България . Той ще
прозвучи в
церемонията по

издигане на
националния флаг в
центъра на града на 3
март. На националния
празник ще бъдат
поднесени венци и
цветя пред Паметника
на героите, паднали за
Отечеството.

Балчик Инфо3-ти март 2014 г.                    Фото: М. КОСТОВА

Безплатни
уроци

по математика и
информационни

технологии
в храм “Св. Николай

Чудотворец” Балчик
Тел.: 0579/72441




