
Всяка година на 19 февруари ученици-
те от Българското училище се прекла-
нят пред подвига и саможертвата на 
великия Апостол. В чест на бележи-
тата годишнина учениците проявиха 
своето творческо вдъхновение като 
участваха в много конкурси – съз-
дадени бяха портрети на В. Левски, 
между които най-сполучлив бе този 
на Ралица Маркова от 8-ми клас, други 
ученици сътвориха стихотворения 
и есета, посветени на Апостола. Със 
своя литературен талант най-добре 
се представиха Петър Арнаудов от 
12 клас и Константин Ценков от 11 
клас. С встъпителното си слово г-жа 
Катя Начева заинтригува аудиторията 
, говорейки за значението на най-ем-
блематичната фигура в националната 

ни история. Сборна група ученици от 
5, 6, 11 и 12 клас, подготвени от г-жа 
Начева, представи мултимедийна пре-
зентация, отразяваща важни събития 
от живота на Васил Левски в борбата 
му за свободата на Родината. Проник-
новено и вълнуващо звучаха стихове-
те, литературната композиция умело 
съчетаваше сътвореното от учениците 
и словото за Апостола. Левски е гений 
– не само защото е последователен 
революционер, не само защото 
е безспорно един от най-талантливите 
организатори на българската и ев-
ропейската освободителна револю-
ция, не само защото е безумно смел 
и решителен, а защото създава идеала 
на един справедлив бъдещ свят. Той 
се нарежда сред най-блестящите 

умове на своето време чрез идеите си 
за свобода, демокрация, равнопра-
вие. В края на 19 век Левски достига 
до забележително постижение на 
политическата мисъл – за „чиста 
и свята република“, в която няма да 
има деспотизъм, а хората ще бъдат 
равни. И докато повечето европейски 
мислители са стигнали до тази идея 
по времето на светлата просвещенска 
епоха, то за нас е истинска гордост, че 
в мрачните векове на робството един 
недоучил български патриот, воден 
единствено от искреното си желание 
за свобода, успява сам, чрез силата на 
собствения си ум да изпревари далеч 
напред своите съвременници.

снежана тасковова

140 години от гибелта на Васил левски
на 19 февруари цяла България отбелязва 140 годишнина от гибелта на апостола на свобо-
дата – Васил левски – име легенда, име борба , име вдъхновение! Животът на неустраши-
мия революционер е неизчерпаем извор на патриотизъм. Делото му е увенчано с вели-
чие и безсмъртие. Десетилетия наред левски вълнува поколенията и остава в народната 
памет като най-яркия образ на идеята за освобождение.

Баба Марта в Прага
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Настъпващата пролет е неизмен-
но свързана за всички българи 
с традиционния български символ 
– мартеницата. В началото на март 
българите по целия свят се закичват 
с мартеници, които изработват лич-
но или получават от роднините си 
в България. За нас, българите в чуж-
бина мартеницата се е превърнала 
в своеобразен символ на българска-
та национална идентичност. Тради-
цията за изработването, носенето 
и подаряването на мартеници е жива 
и сред българите в Прага. И те по 
стара българска традиция усукват 
бели и червени конци, които укра-
сяват според уменията и фантазията 
си, за да зарадват близки и познати. 
С мартеницата – този типично бъл-
гарски символ – с радост се закичват 
и нашите чешки приятели и вярват, 
също като нас, че този амулет ще 
им донесе здраве и щастие. После 
всички окачваме мартеничките си на 
разцъфнали клони, тъй като в Прага 
рядко можем да видим щъркели.
Най-голяма радост носят мартенич-

ките на малките. Всяка година децата 
от българската общност в Прага 
чакат с голямо нетърпение присти-
гането на Баба Марта. Тази година тя 
дойде на 3 март в Дома на национал-
ните общности в Прага усмихната 
и радостна, окичена с големи марте-
ници и две бяло-червени торбички, 
пълни с мартенички за всички при-
състващи. Носеше и хурка с вретено 
и каделя, за 
да ни покаже 
как преде 
вълната и как 
се усукват 
конците за 
мартенич-
ките. Децата 
пяха песнич-
ки, рецитира-
ха стихчета, 
а Баба Марта 
им подаря-
ваше марте-
нички. После 
всички се 
хванаха на 

хорото, което играха дълго. Дойде 
ред и на традиционната снимка 
с Баба Марта. Накрая малки и големи 
се събраха пред отрупаната трапеза. 
Отново имахме рожденик, така че 
след баницата и сладкишите, децата 
опитаха и от голямата и вкусна торта 
заедно с Баба Марта.

Мария Захариева
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Баба Марта в Дома на националните общности


