
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК – ВРЕМЕ ЗА ЧЕСТВАНЕ,  

НО И ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ 

Трети март - ден на добър спомен, ден на преклонение! Ден, в който трябва да се 

помолим за всички, дали живота си за вярата и освобождението на Отечеството. Ден, в 

който да си припомним, че изпепелената българска земя е населена от народ, който 

през всички столетия на това жестоко робство е запазил свеж, изумително млад и 

активен своя народностен характер, своята православна вяра, своя борбен дух. 

За нас, българите, Трети март 1878г. трябва да бъде датата, въплъщаваща едно 

ново начало. На този ден е направена онази първа политическа крачка, заради която са 

дали живота си хиляди верни синове и дъщери на България. Датата Трети март 

отбелязва възкресението на един народ, който близо 500 години е бил без своя 

политическа и духовна свобода, народ, подложен на мъчение и унищожение. 

За жалост обаче е факт, че националното ни самосъзнание е изкривено до такава 

степен, че сега само малцина са онези, които проумяват цената на нашето 

Освобождение.Така е, защото едни изстрадват свободата, а други я консумират! В 

днешно време, мисля, не честваме деня на Освобождението, а просто поредния почивен 

ден, в който се наспиваме, поднасяме цветя на паметниците, да покажем, че честваме 

празник и после всичко си е както обикновено. Нима това не е жалко? Някои хора 

твърдят, че свободата ни е подарена... Нима някой може да отрече, че хиляди българи 

са посветили живота си на това дело и именно фактът, че Освобождението е постигнато 

с такава тежка цена не ги прави велики? 

„Таз свобода нам не ни е дар!“ казва народният поет Иван Вазов и трябва да ни е 

срам, че се отнасяме с такова пренебрежение към честването на деня Трети март. 

Именно Освобождението е делото, заради което ние имаме свободата до избираме и 

правото на глас, който може да бъде чут. Ето защо трябва до се прекланяме пред 

великите апостоли като Христо Ботев, Васил Левски, Стефан Стамболов и още много 

други значими личности, дръзнали да се противопоставят на завоевателите ни и 

посветили се на борбата за свобода. Това са хората, които са доказали на нас и на целия 

свят, че свободата не се дава или подарява, а се извоюва. Поклон пред паметта им! 

Трудно е с няколко думи да обхванем вълненията на десетки поколения в 

очакването на този ден. Един календарен лист не може да възкреси цялото великолепие 



на този дивен ден, огрял вредом земята ни с българско слънце. Но истината и без 

подробности е голяма, велика и съдбовна! "Никой няма любов по-голяма от тая, да 

положи душата си за своите приятели" казва Господ Иисус Христос. Затова и народът 

ни е посрещал с хляб и сол своите освободители. В историята ще останат само 

студовете и жегата, кървавите битки при Шипка, пожарищата в Стара Загора, долината 

на мъртвите край Плевен, но паметта народна ще продължава да свидетелства 

дълбоката обич и благоговение на българския народ, само ако ние продължим да 

честваме този празник.  

И ако ни е останала поне капка съвест и достойнство, нека да се отдадем на 

малко размисъл, за да осъзнаем каква чест е, че го има този ден, за да осъзнаем, че 

трябва да сме горди, че сме българи, които живеят в свободна България! Националният 

празник трети  март е както време за честване, така и  време за размисъл. 

Затова нека на всеки трети март, ние, които се чувстваме все още българи, да 

свеждаме глави пред всички, които по един или друг начин са допринесли за 

възкресението българско, без значение дали те са монаси, революционери, народни 

будители, руснаци, румънци, финландци, бедни или богати! 

     И нека да вдигнем гордо глави, за да покажем, че искаме постоянно да 

живеем свободно в една свободна страна, такава, за каквато дадоха живота си нашите 

национални спасители преди години! И да помислим над това, че 3 март не е само 

националният празник, който да се чества, а и време за размисъл!!! 
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