
                   МЕЛОДИЯ 
 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК 

НА НУФИ“ФИЛИП КУТЕВ“- ГРАД КОТЕЛ 

 

Брой 1 - месец април - 2021г. 

ТОВА ИЗДАНИЕ СЕ ПОСВЕЩАВА НА 200–ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА Г. С. РАКОВСКИ 

 

 



2 
 

 
 

 
 
 

„Раковски сам ореше, а неговите последователи започнаха да сеят и да 
жънат“.  
                                                  Любен Каравелов 
 
 

„Неговият живот, пълен със страдания, приключения, планове, 
експерименти, прилича повече на роман. Той стресна и разклати духовете на 
цяла България“. 
                                                  Иван Вазов 
 
 

„Раковски пръв посочи и очерта идеала , в който трябваше да се 
съсредоточат всичките народни желания и стремежи“. 
                                                 Константин Величков  
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 През 1821 г. на 14 април в  планинския възрожденски град Котел е роден 

великият син на България-Георги С. Раковски. 
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„Мечтател безумен, образ невъзможен, 

на тъмна епоха син бодър, тревожен…“ 

Из одата „Раковски“ на Ив. Вазов 

 
 
                      
     

Раковски е революционер ,журналист, етнограф, фолклорист. 
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        „Роден в Котел през 
пролетта на 1821 г. 
/може би на 2-14 април/, 
близките му го наричат 
на името на дядо му 
Съби. По-късно, когато 
отива да учи в Цариград, 
той се записва с името 
Сава Стефанидис - 
гръцки превод на Съби 

Стойков. Станал емигрант 
и отдал се на революционна дейност, той приема последователно различни 
имена - Сава Македон, име, което напомня за участието му в Македонското 
дружество в Атина; после- Георги Македон, с малкото име на своя прославен и 
любим вуйчо Георги Мамарчев, а по-късно усвоява за презиме 
наименованието на родното място на дядо си – Раково, и като публицист, 
книжовник и революционер се подписва вредом Георги Стойков Раковски.“ 
                     Из книгата „Георги Стойков Раковски“ на Андрей Цветков 
 
 
 
 

    „Додето ми държат крака и ръце и додето усещам и най-малка 
умна сила у себе си, не ще престана да работя в полза на народа си, 
кого съм от младости тол силно възлюбил и от кого нямам друго 
по-драгоценно на света“. 
  „Нека никой не мисли, че свободата се добива без кръв и без 
скъпоценна жертва! Нека никой не чака от другиго да го освободи. 
Наша свобода от нас зависи! 
  „Никаква люта мъка, никакво грозно страдание не могат 
отвърна истински любител на отечеството от неговата света 
цел, която си е предначертал да достигне със служба на 
отечеството си.“ 
                                                         Г. С. Раковски                           
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РУБРИКА „МОИТЕ  ПРИМЕРИ  В  ЖИВОТА“ 
 

Нашият репортер Божидара Георгиева от 10б клас се 
обърна към ученици от НУФИ „Филип Кутев “- Котел с 
въпроса: 

“Защо Георги С.Раковски е пример за мен?“ 
 

 „Раковски е човек, на когото трябва да се подражава, той е 

достоен българин и не бива да забравяме това,което е направил за 
българския народ.“ 
                                               Михаела Бакалова-9б кл. 
 

„Раковски е пример за мен,защото той е бил смел,с войствен 
характер и нищо не би му попречило да направи това на което е 
решен.Бих искал да се боря като него,да имам силна воля и да не се 
отказвам от нищо.Раковски е много добър пример за патриотизма на 
българите през онова време.През нашата модернизирана епоха 
трябва да вземаме пример от тези велики българи.“ 
                                                 Стилиян Христов-9б кл. 

 
„Котел е град,който е запазил много история,бит и култура.Котел 

е създал много личности.Една  от тях е Георги Стойков Раковски.Той 
не е пример само за мен,той е пример за всички нас.Трябва да се 
гордеем с такива хора като него,като Васил Левски,Христо Ботев и 
много други.“ 
                                                    Николай Ганев-11а кл. 

 
„Раковски е пример за мен,защото е бил много умен и борбен 

човек.Той е милеел за родината си,борил се докрай за нашата 
свобода.“ 
                                                     Лазарина Андонова-10б кл. 
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                     ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО                      

        
                                       
 
                                              

                                             

Димитър Митев-5 кл. 
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       Герой 

 

Ти отдавна вече спиш, 
с все още незарасли рани,                    
а ний тревожно търсим път 
към теб - безсилни, неразбрани… 
 
Окичваме те със венци, 
тъй паметно – главите ниско свели, 
но мъчи ни въпрос един: 
Достатъчно ли чест от теб сме  взели? 
 
И тази дата светла е за нас - 

пред паметника ти мълчим 

и трепетно, в тържествения час, 
утеха в миналото търсим. 
 
От братството остана ли следа? 
Единството все още ли го пазим? 
Щом подло ни разделя завистта 
и алчността в сърцата е зараза… 
 
Щом братството е вече вълча стръв… 
Геройски подвиг, ти къде си? 
Щом българин отрича свойта кръв, 
и следва чужди интереси… 
 
Остави  жилав корен да крепи  
надеждите ни живи във сърцата- 
достойнството ти , смелите мечти 
и борбения дух за свободата. 
 
Раковски – пример за герой,  
дори окови гърлото да стискат! 
Дано намерим някога покой, 
застанали пред теб със съвест чиста. 
 
Симона Тодорова – 10-а                                                                                             

 
                                                               ☺      ☺      ☺     
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1. „Георги Сава Раковски е вдъхновител, организатор и ръководител на 
националноосвободителната война. Развил е творчески сили и полезна за народа 
революционна дейност, изцяло придобита от  пламенния му патриотизъм и революционни 
идеи. В негово лице потиснатият народ вижда своя апостол и воин, който ще ги избави от 
бездната и многовековното робство: „ И той с дълбоко прозрение и смел замах издигна 
пламенен възглас „Свобода или смърт“ , начерта пътищата, посочи средствата за 
освобождението на изтерзаната ни родина и се утвърди като пръв български революционен 
демократ.“ Раковски работи всеотдайно за съюзяване на балканските народи в борбата им 
за свобода. В ония дни това му отрежда достойно място между всички революционни 
демократи от всички страни. 
    Раковски, великият борец, израснал на воля, понесъл  много беди и изпитания, бил 
повален на леглото от коварна болест. Той издъхва на 21 октомври 1867г. В ръцете на сестра 
си Неша. Било изпълнено и неговото завещание: „Аз съм всякога бил българин и ще бъда не 
само до гроб такъв, но още и след смъртта ще оставя завещание и прахът ми да не се меси  с 
друга  народност.“ 
 

 (откъс от есето: „ Георги Сава Раковски“  
на Мария Русева – 9-б) 

 

2. „Той е изключително явление в историята - идеолог, стратег и организатор на 
националната революция. За краткия си 46-годишен живот Раковски се показва и светлината 
на журналист, фолклорист, историк, поет, писател и остава в народното съзнание като 
символ на пробудилия се и възраждащ се български дух.  
    Много, много може да се  говори за Раковски. През 2021 ние честваме 200 години от 
рождението му и като заключителни думи бих казал, че повече от всичко, за мен той е 
образец за подражание. В днешно време мнозина от моето поколение забравят за тези 
национални герои, без чиято помощ нямаше да съществуваме  днес и все по често биват 
привличани от украсените филмови супергерои, за което не трябва да ги виним, но ние сме 
бъдещето - следващите, които трябва да разпространяваме и  поддържаме огъня на 
историята, за да не бъдат забравени всички онези като Раковски, които са направили 
великите и до ден днешен дела за всички нас.“  
 

(откъс от есето: „ Българинът, който не трябва да бъде забравен“  
на Стилиян Христов – 9-б) 

 

3. „Може би така е възпитан или всичко идва от родното му място, което е дом и още много 
други писатели и будители - Стефан Богориди; Петър Берон; Софроний Врачански; Гавраил 
Кръстевич.  
   Ако само си чувал за градчето, но не си го посещавал, няма как да усетиш истинността на 
думите - колко е красиво, китно и приветливо, но ако поне веднъж си се разхождал из 
неговите улици, със сигурност си усетил магията му. 
   Раковски допринася много за своето градче, но не си поставя границата само о неговото 
спасение; а се бори за спасението на всички българи.Със силния си дух и острия си ум, той 
няма  как да остане незабелязан. Доброто му образование му помага и за военните тактики. 
Той е човек, направил много за нас, човек с главно „Ч”. Раковски посвещава своя живот на 
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своите събратя българи, затова той не бива да бъде забравен. Макар животът му да не е бил 
лесен, той е намирал сили, изправял се е и е продължавал; борил се е до последно. През 
1867 година Георги Стойков  Раковски се разболява тежко и умира, но оставя вечен белег 
във времето. 
   И сега аз, разхождайки се из родното му място, мога с гордост да заявя, че живея и уча тук; 
че всеки ден имам досег с магнетичността на родния дом на много видни хора за България. 
Ще завърша с всеизвестния цитат на незабравимия Раковски: ”Нека всеки запише дълбоко в 
сърцето си: свобода или смърт”. 

(откъс от есето: „Раковски-  за едни просто име, за други – гордост“ 
 на Михаела Бакалова – 9-б клас) 

 

                   
       Учениците от 3 клас в НУФИ „Филип Кутев“-град Котел, изработиха портрет на Георги Стойков 
Раковски. 
 
 

Редакционен екип: Отговорен редактор за броя-Божидара Георгиева-10б кл. 
Сътрудници: Михаела Бакалова-9б кл., Стилиян Христов-9б кл. 

Консултант-Веселина Върбанова 
 

 

 


