
Тържествено слово
по повод 11 май - патронен празник на ОУ “Стефан Караджа” град Добрич

Светослав Георгиев

Уважаема Госпожо заместник-кмет,
Уважаема Госпожо директор,
Уважаеми учители, ученици и гости

Днес отново сме пред паметника на нашия патрон, за да отбележим годишнината от
неговото рождение. Над 180 лета ни делят от онази 1840 г., в която само с ден разлика се раждат
Хаджи Димитър Асенов (10 май) и Стефан Тодоров Караджата (11 май). Тези над 180 лета са
вечност, която ни отдалечава от героите и ни задължава да помним и да пазим тяхното дело.

Двамата войводи са останали в нашата история със своята съвместна чета, която на 6 юли
1868 г. стъпва на българска земя. Преминаването на тази малка българска „войска“, сражаваща
се по модерен, съобразен с военната наука начин, хвърля в смут османските власти. В тежки
сражения ,с многократно надвишаващ скромната ѝ численост противник, четата нанася големи
загуби на противника, но и сама дава скъпи жертви. Войводата Стефан Караджата е тежко ранен
и пленен (12 юли 1868 г.), отведен е в Русе и мъртъв (според някои съвременници полумъртъв) е
окачен на бесилото.

Както е известно, по-късно Баба Тонка изравя черепа му и го съхранява като истински
свети мощи за бъдните поколения. Стефан Караджа загива едва на 28-годишна възраст. Днес
той е олицетворение на саможертвата пред олтара на Отечеството. Стефан Караджата и Хаджи
Димитър се превръщат в първите ни национални герои в съвременния смисъл на думата, с
присъщите на модерната епоха маркери – медийна известност и хиляди последователи. Както
отбелязва в едно свое произведение Любен Каравелов „Свободата не ще екзарх – иска
Караджата“. Нещо повече – до Априлското въстание, Баташкото клане и Ботевата чета (1876 г.) в
европейския печат най-много публикации по „българския въпрос“ има за четата на Стефан
Караджата и Хаджи Димитър!

Могъщото поетично слово на Ботев прави внушението още по-силно – дори и в смъртния
си час  Хаджи Димитър търси „… духа на Караджата…“.

Скъпи колеги, пазете и предавайте на бъдещото поколение духа на Караджата. А вие,
ученици - не забравяйте, че където и по света да ви отпрати животът, сте онова малко въгленче,
възкръсяващо всеки път духа на Караджата!

Честит празник!


