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Датата този път е 17-ти септември, Датата този път е 17-ти септември, 
а мястото е фабриката за мечти, на-а мястото е фабриката за мечти, на-
речена ЕГ „Бертолт Брехт“. Поне на речена ЕГ „Бертолт Брехт“. Поне на 
този ден всички прекрачваме прага този ден всички прекрачваме прага 
на училищния двор със светла усмив-на училищния двор със светла усмив-
ка, независимо дали като ученици, ка, независимо дали като ученици, 

учители или родители. И как иначе учители или родители. И как иначе 
– очаква ни слънчев ден със стари – очаква ни слънчев ден със стари 
или нови приятели.или нови приятели.

Точно в 9 часа официално бе от-Точно в 9 часа официално бе от-
крита новата учебна година – знаме-крита новата учебна година – знаме-
носците издигнаха националния флаг носците издигнаха националния флаг 

под звуците на химна: „Мила родино, под звуците на химна: „Мила родино, 
ти си земен рай!“ Цветя, усмивки, на-ти си земен рай!“ Цветя, усмивки, на-
строение – иначе казано – първият строение – иначе казано – първият 
учебен ден! А тя – магията на 15-ти учебен ден! А тя – магията на 15-ти 
семптември, всяка година, навсякъде, семптември, всяка година, навсякъде, 
винаги се повтаря и добре, че е така, винаги се повтаря и добре, че е така, 
за да ни зареди с ентусиазъм да „ата-за да ни зареди с ентусиазъм да „ата-
куваме“ науката. А за някои това се куваме“ науката. А за някои това се 
случва за първи път в нашата гимна-случва за първи път в нашата гимна-
зия – виждам отсреща притеснени и зия – виждам отсреща притеснени и 
уплашени осмокласници.уплашени осмокласници.

И така! Нова година, нов късмет! И така! Нова година, нов късмет! 
Нови зайци и нови завършващи. А Нови зайци и нови завършващи. А 
морковите са училищните фойервер-морковите са училищните фойервер-
ки. Всеки в гимназията преминава ки. Всеки в гимназията преминава 
под потока от този зеленчук, воден под потока от този зеленчук, воден 
от ръката на дванадесетокласника до от ръката на дванадесетокласника до 
новия чин, на който ще дерзае цяла новия чин, на който ще дерзае цяла 
година под зоркия поглед на новия година под зоркия поглед на новия 
учител. учител. 

Продължение на стр. 6

АЗ НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ…
На 5 октомври 1912 България обявя-

ва война на Турция, което предизвиква 
небивал ентусиазъм сред българското 
общество. Това е единственият възмо-
жен начин да се освободят сънародни-
ците отвъд Рила и Родопи. Конкретният 
повод за събитието са зверските клане-
та в Щип и Колчан.

На 21 ноември 1911 година сутрин-
та четник, преоблечен като български 
селянин, поставя бомба пред джамия 
в Щип. При взрива не са нанесени го-
леми материални щети, но един турчин 
е убит. Скоро след това на площада се 
събират тълпи от турци, босненски из-
селници, цигани и евреи, които се на-
хвърлят върху българите, дошли на па-
зар в града, и върху местни жители. В 
убийствата вземат участие и полиция, 
и жандарми. Погромът продължава по-
малко от час, до намесата на турската 
войска, която спира побоищата и оби-
рите. Резултатът е 20 загинали и 282 
ранени българи.

След Щипското клане в Царство 
България се провеждат масови демон-
страции с искане към правителството 
за „избавяне на Македония и Одринско 
от турско робство“. В България пат-
риотизмът достига своя апогей, пътят 
към войната е необратим, най-силната 
християнска държава на Балканите е 

готова да нанесе решителния удар.
Всички трябва да се избавят от роб-

ските окови. „Този народ чака да се бие, 
както се чака голям празник” – е казал 
Михаил Сарафов. Без военна екипиров-
ка, по цървули и ямурлуци, като лавина 
българската сила помита всичко след 
себе си, борейки се за една велика кауза 
– СВОБОДАТА – най-свидното за чедата 
на нашата земя. Че кой би търпял братята 
му да теглят тежките вериги, да бъдат 
измъчвани от ежедневно безпокойство. 
Натрапниците трябва да получат заслу-
женото и това се случва през 1913 година. 
Според Лондонския договор Османската 
империя е принудена да отстъпи терито-
риите на запад от линията Мидия (Черно 
море)- Енос ( Бяло море).

Продължение на стр. 6

ÏÚÐÂÈ ÇÂÚÍÅÖÏÚÐÂÈ ÇÂÚÍÅÖ
çà ó÷åáíàòà 2012-2013çà ó÷åáíàòà 2012-2013

Ñòî ãîäèíè îò Áàëêàíñêàòà âîéíà –
èñòîðèÿ çà ãåðîèçìà íà áúëãàðèíà

клубът ни по журналистика реши да клубът ни по журналистика реши да 
публикува едно есе в новия брой на учи-публикува едно есе в новия брой на учи-
лищния вестник. Тази година, обаче, бе лищния вестник. Тази година, обаче, бе 
дадено страхотно предложение. Поради дадено страхотно предложение. Поради 
факта, че екипът ни се състои от 9-класни-факта, че екипът ни се състои от 9-класни-
ци и 12-класници, от което и сами можете ци и 12-класници, от което и сами можете 
да си извлечете извода, че „старшите“ ще да си извлечете извода, че „старшите“ ще 
напишат нещо далеч по-добро от „новаци-напишат нещо далеч по-добро от „новаци-
те“, за това решихме да публикуваме две те“, за това решихме да публикуваме две 
есета. След дискусия как да се избере есета. След дискусия как да се избере 
есето стигнахме до единодушието, че есето стигнахме до единодушието, че 
трябва да гласуваме!трябва да гласуваме!

И така ние, журналистите, гласувахме И така ние, журналистите, гласувахме 
за най-добрата, емоционално въздейства-за най-добрата, емоционално въздейства-
ща и придържаща се към темата работа. В ща и придържаща се към темата работа. В 
рамките на 24 часа „изборите“ бяха про-рамките на 24 часа „изборите“ бяха про-
ведени, а победителите – избрани! Есето, ведени, а победителите – избрани! Есето, 
представляващо гения на завършващите, представляващо гения на завършващите, 
е написано от Николай Генов, а „свежата е написано от Николай Генов, а „свежата 
кръв“ принадлежи на Красимира Милчева. кръв“ принадлежи на Красимира Милчева. 
Творбите и на двамата победиха честно и Творбите и на двамата победиха честно и 
почтено благодарение на таланта.почтено благодарение на таланта.

Клубът ни по журналистика се гордее с Клубът ни по журналистика се гордее с 
тези двамата и им благодари от все сърце тези двамата и им благодари от все сърце 
за добре свършената работа. Няма сърди-за добре свършената работа. Няма сърди-
ти или обидени, все пак всички ще имаме ти или обидени, все пак всички ще имаме 
шанс да се изявим. А също шанс ще полу-шанс да се изявим. А също шанс ще полу-
чат и тези сред вас, които имат креативни чат и тези сред вас, които имат креативни 
идеи и желаят да ни ги споделят. Но стига идеи и желаят да ни ги споделят. Но стига 
толкова. Нека сега да си „измием“ очите с толкова. Нека сега да си „измием“ очите с 
мъдрите мисли на „младата“ и „стария“.мъдрите мисли на „младата“ и „стария“.

Николета Гергова, 9.з класНиколета Гергова, 9.з клас
Виж на стр. 5Виж на стр. 5

1 ноември – нуждата
да будим българина днес
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Езикова гимназия участва в 
Националния фестивал „Наука на сце-
ната“ в град Севлиево, който се прове-
де на 26 и 27 октомври. Събитието се 
провежда за четвърти път  с подкрепа-
та на Министерството на образовани-
ето, младежта и науката, Британския 
съвет, Националната асоциация на фи-
зиците и Национален организационен 
комитет – „Наука на сцената“. 

Гимназията ни бе достойно пред-
ставена от отбори по биология и 
физика, както и с индивидуални 
участия на ученици по биология. 
Единадесетокласниците Мария 
Динкова, София Шаркова, Дима 
Генова и Анета Ешкенази от 11 „д“ 
с ръководител г-жа Соня Асенова се 
представиха с презентация по фи-
зика на тема „Частицата неутрино“. 
С индивидуални макети по биология 
участваха Момчил Енев (11 „а“) и 
Мария Динкова (11 „д“) под ръковод-
ството на г-жа Нина Моллова. Гергана 
Каратунчева, Димитринка Кисова, 

Цветелина Мохабек, Ганка Статева 
и Радостина Джарова от 11 „а“ 
участваха в направление „Театрално 
представление“ с 30 минутна пиеса  
(според регламента), чието заглавие е 
интригуващо и атрактивно: „Триумфът 
на аминокиселините“. Ръководители 
на тази театрална група от „биолози” 
бяха г-жа Нина Моллова и г-жа Фани 
Попова.

Учениците се подготвиха за участи-
ето си усърдно и  въодушевено само за 
две седмици, които обаче им стигнаха  
да демонстрират умения и талант, 
прецизност и увереност в значимостта 
на представянето си. Със сигурност 
всички те са извлекли максимума от 
своята изява, за което Мария Динкова 
споделя: „Преживяването беше стра-
хотно“, а участниците в театралното 
представление са категорични, че 
отново биха участвали, стига да има 
форум, за който да се подготвят.

Представянето на чаровните и умни 
„физички“ е било блестящо, защото  

отборът им е получил адмирациите на 
организаторите, както и от публиката 
в залата за презентации. Театралната 
група е аплодирана най-силно от 
конкурентите(!) в състезанието и пуб-
ликата в салона. Това е истинското 
признание за нашите „актриси”, които 
имат  отлични знания по биология, при 
това умеят да танцуват и да играят на 
сцена наистина впечатляващо. 

Макетът на Момчил Енев е из-
ложен на втори етаж в Гимназията 
– забележителна футуристична сгра-
да, идеята за която е инспирирана от 
природата.

Въпреки че не са взели челните 
места, участниците от 11 клас са пред-
ставили проекти, отнели им значител-
но време и усилия, синтезиращи тях-
ната блестяща подготовка и интереси 
в сферата на природните науки. Ние 
се гордеем с тях и им благодарим, че 
отстояват честта на ЕГ със своя труд и 
качества, а за напред им пожелаваме 
още много успешни изяви! 

Виктория Стоилова, 12.д клас 
и г-жа Фани Попова

EГ НА „НАУКА НА СЦЕНАТА 4“ В СЕВЛИЕВО
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ШОКОЛАД, ДВОРЦИ И ОЩЕ НЕЩО...

Лагерът в Австрия остави у нас 
незабравими спомени, кой от кой по-
забавен. Било то богато културно на-
следство, било то невероятна природа. 
От омайващи барокови сгради, та до 
съвременни музеи, омагьосващи ни 
със своята уникалност.

Още с тръгването ни полазиха 
нервни тръпки. Срещнахме познати, 
но и много нови лица, с които неочак-
вахме, че ще се сближим. Всеки от нас 
допринасяше за веселото прекарване 
със своето чувство за хумор. Общо 
взето се получи интересна група, 
която не пропускаше възможност за 
забавления.

В пет от дните отделяхме по ня-
колко часа за свободно практикуване 
и усъвършенстване на немския. Все-
ки имаше възможност да разкаже за 
нещо българско, традиционно, с което 
успяхме да заинтригуваме и впечатлим 
преподавателката. Една от най-инте-
ресните задачи беше заснемането на 
реклама на немски език. Завладяхме 
„ефира“ с козметика, айфон, натурален 
сок и специалния шоколад „Милка“. 

Подсладеното посещение в све-
товно известната фабрика „Линд“ ни 
вдъхна шоколадовата идея. По време 
на шоуто с грабливи птици в крепостта 

„Оберкапфенберг“ се чуваха викове 
като „Леле, колко близо прелетя“, 
„Орелът на косъм да ме закачи за ко-
сата“, „Ами ако ме сграбчи?“… И все 
пак птиците ни оставиха невредими. 
Посещението в музея на рицарските 
доспехи подбуди у момчетата въпроса 
как ще изглеждат като рицари.

Несъмнено най-очаровани оста-
нахме от Виена. Дворецът Шьонбрунн 
бе толкова величествен със своите ве-
ликолепни градини, че се чувствахме 
като в рая. Някои от нас бяха толкова 

увлечени, че даже леко се отклониха 
от маршрута. Императорските пингви-
ни в най-стария зоопарк в света дори 
ни позираха за снимки. Посетихме 
много други забележителности, сред 
които двореца „Егенберг“, къщата на 
Хундертвасер, часовниковата кула в 

Грац, природо-историческия музей и 
музея на изкуствата във Виена.

Вкусна беше вечерята на жива 
жар, по средата на която за съжале-
ние се изсипа страшен пороен дъжд, 
който стана причина дори за спира-
нето на тока. Всеки грабваше каквото 
види и спринтираше към хотела.

А как прекарвахме свободното си 
време? Ммм… шопинг, от който се 
връщахме с пълни торби с покупки и 
подаръци, разходки по прохладните 
горски пътечки на Алпите, откриване 
на нови и интересни места. Всеки 
показваше своите умения на плувец, 
като правеше различни скокове във 
вътрешния басейн на хотела. А на 
тези, които не можеха да плуват, горко 
им. Те бяха мишени за удавяне. За тях 
спасението беше среднощната диско-
тека, чиито бурни танци преминаваха 
от хип-хоп, през поп-фолк, та чак до 
българските кръшни хора, които ав-
стрийците гледаха с удивление.

Посещението ни в Пратера беше 
изпълнено с много адреналин и при-
ятни емоции. Дни нямаше да ни стиг-
нат да се насладим на големината и 
разнообразието от атракции. Всеки се 
чувстваше като в космически кораби, 
където се преобръщаш и превърташ, и 
замайваш... 

Завършихме пътуването с песни и 
танци, дори и в автобуса.

Може би цял живот няма да бъде 
достатъчен, за да се насити човек 

на разкоша на Австрия. Една такава 
държава, една такава атмосфера не 
може да се опише с думи. Ако ви се 
отдаде възможност да отидете там, да 
се докоснете  до хората и до тяхната 
култура, сами да усетите тези пре-
живявания, то не я пропускайте! За-
служава си! 

Габриела Карабойчева, 9.а клас
Ваня Йорданова, 9.а клас

ШОКОЛАД, ДВОРЦИ И ОЩЕ НЕЩО...
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 Още във вторник 
сърцето ми се сви. 
Винаги оптимистич-
но настроеният Емо 
Чолаков загатна за 
облачност и дъждове 
в края на седмицата. 
В следващите дни 
намеците станаха 
тревожни прогнози. В 
групата от 9.Б, която 
се готвеше за екскур-
зия, обаче, нямаше 
и следа от тревога 
– всички с настрое-
ние се подготвяхме 
за пътуването. Още 
повече, че отзивите 
за класа на роди-
телската среща бяха 
отлични. Условията 
ставаха все по-хуба-
ви – важен беше ентусиазмът, с който 
тръгвахме.

Винаги ми е приятно да пътувам, 
а когато това е със съучениците ми, 
става и по-интересно, и по-весело. И в 
двете посоки автобусите на ЕГ „Бертолт 
Брехт“ бяха огласяни от песните ни, а 
знанията ни по география и история 
на България допълваше невероятният 
Краси.

Маршрутът бе специално обмис-
лен. За два дни усетихме и красива 
България, и възрожденските й пориви. 
Докоснахме се до руините на Второто 
българско царство, но опитахме и пи-
ците на Велико Търново. Помълчахме 
пред гроба на цар Калоян и съзерца-
вахме като светиня мраморния олтар 
на църквата „Свети Четиридесет мъче-
ници“, в която са загинали Евтимиевите 
ученици.

Интелектуалното „напрежение“ 
беше поддържано от посещенията 
в Казанлъшката гробница и в Исто-
рическия музей на Казанлък. Там се 
оказаха доста от артефактите от До-
лината на тракийските царе, които ни 
респектираха с древност и красота. 
Само резбарите в Трявна могат да съ-
перничат на неизвестните тракийски 
златари. Открихме топлината на дър-
вото в резбованите тревненски тавани. 
В една от галериите разбрахме, че все 

още Трявна ражда и създава резбари и 
има свое средно училище за приложни 
изкуства. 

А пещерата „Бачо Киро“ ни развъл-
нува  колкото с причудливите си форми, 
толкова и със Стената на желанията, 
която окуражи мечтите ни. Запалихме 
свещичка за здраве и късмет в Дрянов-
ския манастир. Снимки, приятни раз-
говори, нови  усещания, много, много 

смях... 
Минавала съм със 

семейството си по тези 
места. Помнех Етъра 
със захарните петлета, а 
сега открих духа на ста-
рите български майстори. 
Сега си обясних и любо-
питството, с което преди 
7-8 години възрастните 
се спираха пред воде-
ничните камъни. Мисля 
си, че всяка възраст 
открива по нещо ново 
във вече познатото. Ако 
преди задъхано брояхме 
стъпалата до върха и се 
гордеехме с физическата 
си издръжливост, в чу-
десните есенни дни на 
2012 година откривахме 
националната значимост 
на заветния връх.

Колко ли истини сме 
пропуснали и колко ли предстои да от-
крием по маршрутите на България!? А 
дали е така, ще се убедим сигурно още 
през пролетта. Г-жа Стоева ни обеща 
пътуване до най-южните точки на ро-
дината. Независимо от прогнозите, или 
по-скоро – въпреки тях.

Ангелина Лазарова, 9.б клас

Пътят към DSD

или шансът за едно 

по-добро бъдеще
DSD (Deutsches Sprachdiplom) 

е изпит, който всяка година се про-
вежда в училища със засилено обу-
чение на немски език от цял свят. 
През месец декември зрелостници-
те, изучавали немския като втори 
майчин, имат изключителната въз-
можност да покажат своите знания 
и умения пред изпитващи, които 
оценяват тяхното ниво на владеене 
на езика. Комисия, сред която при-
съства и германски преподавател, 
търси у всеки един явил се на устен 
изпит адекватно разбиране при че-
тене на текст и слушане на немска 
реч. Писмената компетентност на 
ученика се проверява, като съответ-
ният контролен изпит се изпрати и 
оцени в Германия.

DSD-изпитът, който се провеж-
да в нашето училище, е от втора 
степен и покрива нивата В2 и С1. 
Сертификатът, който всеки успешно 
представил се може да получи, няма 
срок на валидност. Немската дипло-
ма е първото условие, което може 
да ви предостави място във всички 
университети на немскоговорящите 
страни. Тази година ЕГ „Бертолт 
Брехт“ ще има за дванадесети път 
удоволствието да предостави на 
всеки един зрелостник шанса да се 
изкачи с още една важна стъпка на-
горе към успешното бъдеще.

Подготовката и обучението за 
немската диплома започват от де-
сети клас. За целта всеки ентусиаст 
трябва да покаже добри резултати 
на външното оценяване от осми 
клас и на класната работа през 
втория учебен срок в девети клас. 
Това са двата балообразуващи кри-
терия за прием в DSD-групи, в които 
през следващите две подготвителни 
години екип от квалифицирани учи-
тели ще обучава бъдещите двана-
десетокласници за сполучливото им 
представяне на DSD-изпита. В пол-
за на всеки един ученик от групите 
се провеждат допълнително по още 
2 часа немски език, които са под 
формата на СИП. В тях се извършва 
конкретна подготовка за всеки един 
от изпитните компоненти, касаещи 
DSD. 

Ако вие, млади ученици и насто-
ящи абитуриенти, желаете да раз-
виете благополучно своите мечти, 
не забравяйте, че „достойнството на 
човека се състои в неговия избор“. 
Затова не пропускайте възможност-
та. Мислете разумно и избирайте 
мъдро.

Целият екип на вестник „Обек-
тив“ и със сигурност всички препо-
даватели и ученици в нашето лю-
бимо училище са с вас, тазгодишни 
дванадесетокласници! Представете 
достойно както себе си, така и гим-
назията, и България!

Спаска Иванова, 9.в клас

МАРШРУТИ НА ПОЗНАНИЕТО
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Не може да се отрече плачевното състояние на 
Северна България, славеща се още като най-бедна-
та и недоразвита част от държавата. Западащите й 
региони и рушащите се кметства не привличат нищо 

друго освен 
б е з д о м н и 
роми и тър-
сещи сенза-
ция журна-
ля. Хората, 
досущ като 
животните, 
са принуде-
ни да мигри-
рат. Къщите 
им падат, 
улиците се 
трошат.

И докато 
на костюмарите се чини „по-добър стандарт на жи-
вот“; докато се фукат с развитието на столицата, по 
ръбовете на България пролазва плесен.

Вече не е само северът – разболява се и югът.
-----
Това е малка част от спонтанните снимки, които 

върнах със себе си след кратката разходка в (и по-
край) „град“ Меричлери. Преди миньорски метропо-
лис с петхилядно българско население (и 8-9 циви-
лизовани роми), днес – образцово гето на „индийски 
римляни“ и 
изтормозени 
призраци.

Ще из-
лъжа, ако 
кажа, че ми 
се е наложи-
ло да обясня 
откъде идвам 
и каква ра-
бота върша 
– старците са 
свикнали до 
такава сте-
пен със само-
тата, че не ти обръщат никакво внимание, когато се 
спираш и ги заглеждаш. Умовете им са твърде заети 
да мислят за Пенчо, настоящ Сър Питър, и Марийка, 
Лейди Маргарет – щастливо миещи чинии в Англия. 
Или за Мишо Тимбарицата, почетен бизнесмен в со-
фийската търговия с хероинови домати.

М о ж е 
би е съдба, 
може би 
не е – от 
малки ни 
вт ълпяват, 
че имаме 
свобода и 
избор. Само 
дето никой 
не ни казва, 
че да си 
с в о б о д е н , 
означава да 

си отговорен – отговорен за това, което става със 
семейството ти, с родното ти място, с прегърбената 
баба и кашлящия дядо. И колкото сме по-млади, 
целеустремени, желаещи „да се махнем секунда 
по-рано от този пъкъл“, толкова повече влошаваме 
нещата.

София, Берлин, Париж – добре.
Добре, но за кого?

Николай Генов,12.в клас

ОТНЕСЕНИ ОТ
ВИХЪРА

Нуждата да будим българина днес
Ще бъде поредното небрежно утро, когато се срещнем на ули-

цата. Ти ще ме поздравиш с бодра усмивка, а аз ще кимна мудно с 
глава и ще промърморя: „Все още спиш!“. После ще подмина и ще 
те оставя да се чудиш на това мое изказване.

Отначало може да ти се стори смешно. Ще си кажеш, че пак 
нещо ме гонят грижите, че недоволствам, взел съм нещата при-
сърце. Възможно е дори да припишеш изумлението си на моята чу-
датост, но при всички положения ще сгрешиш. И ще си продължиш 
безгрижно по пътя – натам, откъдето идвам.

Няма да ти направят впечатление вулгарните надписи по стени-
те на блоковете – картина, която винаги си подминавал с безразли-
чие. Сред множеството пречупени кръстове и свастики се разчитат 
заклинания на омраза и още толкова народна мъдрост, все криво-
разбрани форми на гангстерската култура. Все изкуство, както каз-
ват начетените хора, все със стойност (нищо че само текст, нищо 
че безсмислен). Разбира се, ти няма да знаеш, че в този момент 
платната на велики наши художници окапват от влагата на запад-
налите складове, в които са натикани – някъде до старото сирене и 
развалените колбаси на баба Донка. Няма да знаеш също така, че 
невероятните “street art” изображения биват заличавани, а техните 
художници – ступвани за революционните идеи, които прокарват 
по и без това красивите олющени сгради на бивши режими. И от-
къде да го знаеш? Кой те учи на естетика днес?

Ще поседнеш на пейката, докато си чакаш тролея, с изваден 
телефон и уловен нет, прехвърляйки новините на Facebook и Twitter. 
Нищо интересно. Навършвали се някакви си 100 години от бал-
канска война (денят, в който Родопите извършват десант в Стара 
планина и срещат в съкрушителен сблъсък треволяците на Пирин), 
некакви си там келеши се възбуждали от стари снимки на покойни 
българи (Ботев, Левски и оня брадатия, дет’ как му беше името), 
„История славянобългарска“, първата стихосбирка на Паисий с 
одата „О, неразумни“, била всъщност македонска, ама можело да 
се докаже, че е германска, посветена на персийския народ в САЩ 
и... оф, к’во те засягат тия междугалактически въпроси?

Ето – тролеят пристигна. Ще се изправиш, ще избуташ безцере-
монно (и някак неосъзнато) куцата баба до себе си, ще прередиш 
количката на младата майка, ще се качиш и ще се пльоснеш ди-
ректно на разръфаната седалка, деликатес на десетки поколения 
молци и техните отдавна изчезнали (с целите си видове) предшест-
веници. Браво! Успял си да заемеш последното свободно място, 
което ще отстъпиш само през трупа си! Все пак си горд българин, 
нали? И когато безкрайното тараляскане приключи, ще слезеш, 
ще вдишаш с пълни гърди чистия заводски въздух и уверен ще 
поемеш към стадиона, защото АПОСТОЛЪТ, твоят любим отбор, 
единственият ти модерен будител, се нуждае от теб.

Лека нощ!
Николай Генов, 12.в клас

За какво да будим българина днес?
Във време на бездуховност и борба за оцеляване българинът 

все повече трябва да има своите будители и все по-често да бъде 
буден, за да се отърси от трудното си битие. Обезверени от липса-
та на работа, все повече наши сънародници напускат родината, за 
да търсят препитание в чужбина. Умните и можещите предпочитат 
да развият потенциала си извън България. Села и градове обез-
людяват, замлъкват училищните звънци, осиротяват бащините 
стрехи… Битката за насъщния разделя семейства, които тръгват 
по нелекия път на гурбета, за да могат да изучат децата си и да 
надвият кризата. Колкото и трудно да е съществуването в нашата 
държава, българинът трябва да повярва, че и тук може да постиг-
не мечтите си, да се реализира, да свие свой дом и семейство и 
да остарее в земята на дедите си. „Човек тежи на мястото си“ е 
казал народът и това трябва да бъде мото на всеки един от нас, 
тръгнал по дългия път на себеутвърждаването и израстването като 
личност. Само този, който повярва в себе си и бъде много упо-
рит и не щади усилия, може да достигне мечтите си – пример за 
това са многобройните международни отличия за наши ученици, 
студенти, учители, учени, спортисти и други, които са прослави-
ли България. Българинът трябва да отстоява своето национално 
самочувствие и да се гордее с древната си история и традиции, 
защото, макар и малък, народът ни е преминал през върховни из-
питания, които са съхранили неговата идентичност. Аз бих отишла 
да завърша образование в чужбина и след това да се върна тук в 
родината си, за да се реализирам и да бъда полезна. Искам да по-
съветвам и моите връстници да бъдат граждани на Европа, но да 
си останат българи, където и да се намират по света, защото няма 
нищо по-свято от родината. 

Красимира Милчева, 9.в клас



6НОЕМВРИ, 2012 г.

И точно тук започва неговото гим-
назиално пътешествие – най-сладкото 
от всички, защото всеки успех, всичко 
научено остава мил спомен. Понякога 
пътуваме сами, понякога някой друг 
държи волана, но най-важното е да не 
губим своята причина за пътуване.

За нас, дванадесетокласниците, 
тази година е последната от пътя, който 
избрахме да извървим. Година на равно-
сметки и набелязване на нови пътища. 
И колкото са те, толкова са и изборите, 
които ще бъдат взети. Защото тук все-
ки е открил себе си, и този „себе си“ 
е различен и уникален. Това е една от 
функциите на гимназията – да показва 
най-истинското в нас, което ни помага да 
намерим и собственото си място в голе-
мия свят. Няма да бъде лесно, но затова 
ще бъде сладко! Кандидатстудентските 
изпити и матурите ни карат да бъдем 
още по-упорити и целеустремени. 
Защото сега е най-доброто време да 
мечтаем и да инвестираме труд и сили в 
надеждите си. 

Пожелавам на всеки да бъде воден 
от своята звезда, която му показва вер-
ния път, дори и в най-тъмните нощи. Не 
се страхувайте да се борите с неустоите 
на сегашното, горди и истински! Защото 
вие сте авторите на собствените си ше-
дьоври.

По традиция дванадесетокласниците 
взеха главно участие в събитието – като 
водещи, като посрещачи. Те приветства-
ха осмокласниците с чуждоезикови 
речи, за да ги охрабрят, че тук може 
стабилно да се научи западен език. Ето 
с какви думи се обърна към най-малки-

те в този ден на немски език Виктория 
Костадинова от 12 А:

Liebe Kaninchen,
im Namen von mir und meinen deuts-

chsprachigen Mitschülern würde ich euch 
gern Glückwünsche aussprechen. Dieses 
Jahr habt ihr erfolgreich eure erste Prüfung 
bestanden. Die Tatsache, dass ihr heute 
hier seid, spricht dafür, wie fähig, intelligent 
und wissbegierig ihr seid. Diese 5 Jahre 
durch werdet ihr Schritt für Schritt auf viele 
Herausforderungen stoßen.

Wie Goethe gesagt hat, bildet alles 
Lebendige eine Atmosphäre um sich 
her. Ich hoffe darauf, dass ihr so eine 
Atmosphäre schaffen werdet, die euch po-
sitive Emotionen und Wissen bringt.

Herzlich Willkommen!
Усмихната и окуражаваща, на ан-

глийски език поздрави присъстващите 
Ани Дурева от 12 Е: 

Dear teachers, students, guests, dear 
English freshmen, I am so happy to tell you: 
Welcome to the kingdom of knowledge, true 
friendship and wild parties called language 
school “Bertolt Brecht”. I envy you so much: 
fi ve years ago I was standing right there full 
of alarming excitement and sweet expecta-
tions. Now I am facing my last year in this 
school and I love every minute spent among 
my wise teachers and gorgeous classmat-
es. I know that your hearts are beating wildly 
now and I can see the fear and the pride in 
your eyes. I wish you to defeat the fear but 
keep the pride, because the more heart and 
soul you put in this school, the more fruitful 
your life will be. Remember that being a st-
udent in the English classes in “B. Brecht’’ is 
the greatest privilige one can think of.

А Лидия Георгиева от 12 Ж отправи 
своето приветствие на френски:

Chèrs étudiants de huitième, soyez bien 
venus dans notre lycée. Je sais que vous 
êtes très impatients de grandir et d’être le 
plus tôt possible en douzième comme nous. 
Cést pas très amusant, mais – comme vous 
voulez! Mais sachez que une institution co-
mme le lycèe bilingue “Bertolt Brecht” vous 
apprendra à la discipline, à la créativité et 
aux toutes les qualites qui vous seront utiles 
pour entrer dans la vie des adultes. Мalgrè 
les leçons ennuyeux et les devoirs fatiguan-
ts, ici vous trouverez de bons profs et de très 
bons amis. Bon chance et bon courage!

За да разберем как се чувстват най-
малките, с какви очаквания идват тук, 
дадохме думата на Диана Кръстева от 8 
В, приета с най-висок бал тази година.

На директора на ЕГ, г-жа Велка 
Недялкова, ние, журналистите от 
ОбЕГктив, зададохме няколко въпроса 
относно новата учебна година: 

Всяка нова учебна година събужда у 
учители и ученици нови емоции, амби-
ции и очаквания. Какви са вашите, г-жо 
Недялкова?

Като директор на Езикова гимназия 
„Б. Брехт“ искрено се надявам на високи 
резултати и постижения от всички учени-
ци, като най-големи очаквания имам към 
зрелостниците – да представят достойно 
себе си и гимназията на матурите и кан-
дидатстудентските изпити.

Г-жо Недялкова, разкажете за про-
ектите, в които нашата гимназия 
участва, и новостите при чуждоезико-
вото обучение?

Добрата новина тази година е, че е из-
пълнен план – приемът, което подсказва, 
че ЕГ „Б. Брехт“ остава едно от най-жела-
ните учебни заведения в града. Открита е 
нова паралелка с изучаване на немски и 
испански език. Участваме в много и раз-
лични проекти, в някои от които работим 
от изминалата учебна година: „С грижа 
за всеки ученик“, „Успех“, „Коменски“ и 
„Младежта мисли за околната среда“ под 
егидата на А. Меркел. 

А какво бихте пожелали на нас, въз-
питаниците на ЕГ?

Здраве, мотивация, високи цели и 
реализирането им!

Е, драги съученици, ние също желаем 
една успешна година и на добър път!

Виктория Мичева, 12.е клас, 
Васка Симеонова, 12.е клас

България, Събрия, Гърция и Черна 
гора слагат край на жестокостите на 
османските власти. Справедливостта е 
възтържествувала благодарение на сме-
лостта, духовната мощ и обединението 

на балканци. Поклон пред 66-те 
хиляди офицери и войници, дали 
живота си, за да могат събратята 
им да вдишат с пълни гърди си-
лата на България. Поклон пред 
всички други участници- истински 
Ботеви герои!

АЗ И ТИ, НИЕ НЕ ИСКАМЕ 
ДА ЗАБРАВИМ...

На 05.10.2012 г. в много бъл-
гарски градове се отбеляза стого-
дишнината от Балканската война. 
В Благоевград бе направена тър-
жествена възстановка на славни-
те боеве. Спомняйки си разказите 
на своите баби и дядовци,сега 

възрастните вече внучета със сълзи на 
очи викаха: „Свобода,братя!”.

Пушки “Манлихер”, оръдия и прочу-
тата българска атака “На нож!” оживяха 

във Велико Търново. Също с историческа 
възстановка пред погледите на стотици 
жители и гости на града беше съживен 
патриотичният дух.

Това лято „Комиците” представиха 
един невероятен проект, за да си спом-
ним и почетем героите от миналото. 
Мотото на турнето им бе: „Кръвта вода 
не става”. Защото българската кръв вода 
не става, тази кръв е съвест и история, 
„мощта на тази кръв е истината“!

Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха!
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.

Иван Вазов

Гергана Поибренска, 12.б клас

ÏÚÐÂÈ ÇÂÚÍÅÖÏÚÐÂÈ ÇÂÚÍÅÖ

Ñòî ãîäèíè îò Áàëêàíñêàòà âîéíà – èñòîðèÿ çà ãåðîèçìà íà áúëãàðèíà

Ученици от 8.д, е клас посетиха Ученици от 8.д, е клас посетиха 
изложба за Балканската войнаизложба за Балканската война
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Месец октомври 2012 година  носи едно 
тържествено настроение и силен национа-
лен патос на целия български народ, защо-
то се навършват 100 години от началото на 
Балканската война. По този повод потърсих 
учителите по история от нашето училище 
Ваня Христова, Маргарита Панчова, Соня 
Николова и по литература Бойка Лумбева.

Обърнах се към тях със следните въ-
проси:

„Какво е Вашето мнение и гражданска 
позиция относно Балканската война и чест-
ването на 100-годиншнината от началото на 
войната? Смятате ли , че са достатъчни за-
стъпените часове по българска история от 
1-ви до 12-ти клас включително?“

Соня Николова: „Безспорно, 
Балканската война е едно от най-значими-
те събития в българската история на 20-ти 
век и ние – българите – имаме с какво да 
се гордеем. Аз смятам, че това събитие бе 
много обстойно отразено в медиите и все-
ки българин стана съпричастен към този 
100-годишен юбилей. Разбира се, че и аз 
като българка се чувствам изключително 
горда. Мисля, че всички наши възпитани-
ци  знаят за постиженията на българската 
армия, дала своя принос в тази част от 
нашата история, например с  участието си 
в първите бомбандировки над Одрин, пър-
вия полет и т.н. Като преподавател на 9-ти, 
10-ти и 11-ти клас смятам, че часовете по 
история са изключително недостатъчни, 
въпреки че в 12-ти клас се акцентира 
върху история на България.“

Бойка Лумбева: „Честването на 100-
годишнината от началото на Балканската 
война за мен като българин и учител по 
литература е сериозен повод за раз-
мисъл, който винаги ме връща към на-
ционалния идеал от Възраждането. Това 
е идеалът на Ботев и Левски за „чиста 
и свята Република“.  Тази война е едно 
продължение на националния идеал, не 
изцяло осъществен през Възраждането. 
Балканската война е показател за ко-
лективизъм, много активно патриотично 
участие. За туй младите хора трябва да 
знаят това събитие, да си спомнят за 
него винаги, когато има неоснователни 
нападки срещу българското, срещу на-

шите граници и грубо присвояване на 
някои наши национални постижения. Като 
учител по литература често имам големи 
тревоги, когато в 11-ти и 12-ти клас тряб-
ва да предавам творчеството на Яворов, 
Дебелянов, Смирненски, Гео Милев, а 
учениците не знаят нищо за Балканската 
война, Междусъюзническата война, в ре-
зултат на която изгаря Кукуш – родният 
град на Христо Смирненски. Според мен 
изключително малко са часовете по род-
на история и са не на място – не в 12-ти 
клас трябва да са часовете по българска 
история, а напротив – много по-рано: в 9-
ти, 10-ти клас и да се учи през това време 
само българска история, не чужда, за да 
може това да помогне на работата по ли-
тература. Тогава познанията по българска 
история ще предшестват заниманието с 
българска класическа литература.“

Ваня Христова: „Балканската война 
определено е подценено събитие и много 
бих искала младите хора да разберат, че 
това се явява като освободителна война за 
големи територии в Южна България (око-
ло Бургас). Според мен световната исто-
рия трябва да служи като фон, за да може 
върху нея да легне българската история. 
Едва когато се знаят основните понятия 
и периоди, тогава ученикът е готов да се 
заеме с родна история. Общата култура е 
изключително важна, за да може учени-
кът да намери мястото на нашата история 
в Световната история. Така нещата стават 
много по-ясни. История не се учи само с 
помагала, техниката също играе важна 
роля, достъпът до интересна информация 
и самостоятелни проекти – посещение на 
местата на битките, музеи и т.н. Смятам, 
че много повече би могло да се направи 
за събитието в нашето училище. Добра 
идея е да се направи конференция, за ко-
ято все още не е късно. Според мен краез-
нанието, местната история също е добре 
да се проучва и да се знае от учениците, 
а общата история дотолкова, доколкото 
разширява кръгозора. Би било добре да 
се направят проучвания от учениците 
за участието на град Пазарджик в тази 
война , да се създаде кръжок по история, 
например „Историята и ние“. В крайна 

сметка балансът е важен – той трябва да 
се възстанови в полза на националната 
ни история. Не може да не знаеш кои са 
Хитлер, Сталин или да не знаеш факти от 
собствената си история.“

Маргарита Панчова: „Балканската 
война за мен има не само общонацио-
нално измерение, има и лично такова. Да 
оставим на страна, че тази война е едно 
напрежение между силите, за да се по-
правят несправедливостите към българ-
ския народ, нанесени от Берлинския кон-
грес. В крайна сметка този проблем не е 
решен и много българи, които били извън 
границите на България, на територията 
на Турция, са били изгонени и принудени 
да се върнат на българска територия. 
Моето семейство е било в Мала Азия, за 
4 часа трябвало да съберат най-необхо-
димите неща на една кола и да тръгнат. 
Както и моето семейство, така и хиляди 
други семейства са се занимавали със 
скотовъдство и плодородните им земи и 
добитък били изоставени. От цялото при-
теснение много хора са забравили парите 
си или са принуждавани да ги изхвърлят 
в реката, след което турски войници са 
влизали да ги извадят. Тази война е и 
различна. Винаги ме е вълнувала. Това 
не е война в истинския смисъл на думата 
– ние тръгваме като на сватба. Дали сме 
всичко от себе си за тази война. Били 
сме изключително умело подготвени. 
Вдъхновяват ме чудесата от храброст на 
армията, жертвоготовността на войници-
те,непревземаемите крепости, които сме 
завладели.

Относно втория въпрос – все пак пи-
тате учител по история – на нас часовете 
винаги са ни малко и недостатъчни. Доста 
сме сладкодумни, а за някои сме отег-
чителни. Шегата настрана. Според мен 
много часове се отделят за обща история. 
Не казвам, че не трябва да се познава и 
общата история, но все пак изучаването 
на родното също е от голямо значение. 
Материалът е много накъсан. Нещата 
трябва да са последователни и концен-
трирани върху нашата история, особено 
в 11 и 12 клас.“

Милена Кадреева, 12.д клас

Отваряш Гуугъл, въвеж-
даш ключови думи „учени-
ци“ и „Балканската война“. 
Излизат камара статии, в 
които българският ученик е представен 
като изключително деен – ученици посе-
тили военноморска база „Атия“, бургазлии 
търсят в семейните си архиви спомени от 
войната, ученици участват в национални 
конкурси по същия повод. Създава се впе-
чатлението, че паметните събития отпреди 
век се почитат подобаващо. Но ние знаем 
да се съмняваме в институциите и да не 
вярваме дори на Гуугъл.

Имахме опасения, че стогодишнината 
от Балканската война ще мине покрай по-
лезрението на днешната младеж. Затова 
НИЕ, РЕПОРТЕРИТЕ ОТ В-К „ОБЕКТИВ“, 
ПО ИНИЦИАТИВА НА Г-ЖА ЛУМБЕВА, 
решихме да вземем нещата в свои ръце и 
да проверим доколко имаме основание да 
се притесняваме.

Неочаквано добра или очаквано 
разочароваща? Как е по-правилно да 
опиша училищната анкета, организирана 
от нашия клуб „УЧИЛИЩНИ МЕДИИ“? 
Целта бе проста – да видим колко хора 
си спомнят нещо за Балканската война 
от учебниците в шести клас... което не ми 
звучи особено обнадеждаващо. Защо? 
Защото събития от този характер трябва 
да се учат още вкъщи, от рано.

Основни впечатления? Малките знаят 
повече от големите, което трябва да даде 
някаква надежда на скептиците. Ние... нас 
кучета ни яли – изгубена кауза (внимание: 
казвам го без капка гордост!). Провежда-
нето бе разноцветно. При едните – мълчим 
и се радваме, при другите го раздаваме 
малко като Къци – „една буква... айде 
още една... ваше Балканско, наше Бал-

канско...“. Но в крайна 
сметка не беше толкова 
зле, колкото по телеви-
зията го изкарват. Ама 

то май с всичко е така. А сега – сериозно: 
от проучването можем да изтъкнем Вале-
рия от 8.в, която представи много факти от 
събитието, също Радослав от 9.ж – беше 
много активен, както и Ангел от 11.г клас.

Трябва да признаем, че имаше кла-
сове, в които плахо един или двама се 
сетиха кое голямо национално събитие 
отбелязваме през октомври 2012 г. Тъж-
но е, че голяма част от учениците не 
можеха да отговорят на нашите въпроси, 
а събитието беше много добре отразено 
в националните медии. Къде да търсим 
причина за мълчанието – може би в недо-
статъчния брой часове по родна история 
в училище?

Никол Николова и 
Николай Генов,12.в клас

100 ãîäèíè îò Áàëêàíñêàòà âîéíà

ÒÎÂÀ  ÃÎ ÇÍÀ Å ÂÑßßßÊÎ ÕËÀÏÅ…
Ãîäèøíèíàòà îò Áàëêàíñêàòà âîéíà
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ОЛИМПИАДА ПО БЕЛ
Като редактор на училищния вест-

ник „Обектив“ особено ми е приятно да 
ангажирам вниманието ви с изявите 
на най-добрите. Предлагам ви среща 
с Виктория Торбанова, чието есе 
беше отличено на Областния кръг на 
олимпиадата по БЕЛ през април 2012 г. 
Талантът на 11-класничката отдавна 
е забелязан и поощряван от нейната 
учителка по БЕЛ – г-жа Фани Попова, а 
в училищния сборник многократно сме 
публикували съчинения на Виктория. 
Приятно четене, за което, надявам се, 
ще помогне и илюстрацията на есето 
от Цветелина, IX.з клас. 

Могъщество. Човешка сила. И пробуж-
дане. Дали има нещо по-устойчиво от 
нишките на човешкото съзнание? Има 

ли пречка, която човешкият дух да не е преодо-
лял? Един корабокрушенец със своята 
душа, неподвластна на печалните 
вопли, теглещи я към бездната на от-
чаянието, ослепява съзнанието ни. 
Един корабокрушенец, станал нарица-
телно за непоклатимия дух по време 
на страшно бедствие, разрушило из 
основи всичко човешко и материално, 
някога и някъде е преоткрил гласа на 
съзнанието си, извел го от гибелта. 
Робинзон е носител на Прометеевото 
начало и е белязал самосъзнанието 
ни със своята пламтяща следа. Сле-
да, останала неизлечима – не само 
през епохата на Просвещението; 
отпечатък, показал на хората съгра-
дителната сила на съзнанието. Белег, 
напомнящ ни с всеки удар на сърцето 
ни, че всичко, от което се нуждаем, е 
светило в тъмата, устойчиво на всички 
земни пориви и небесни несгоди, про-
свещение в Просвещението и духовно 
начало в грехопадението. 

Доминанта на нетленното над 
тленното, на незримото над зримото, 
на могъщия дух над немощната чо-
вешка обвивка. Тези мотиви, вплетени 
в самото Сътворение на света, са белязали душата 
на Робинзон Крузо – един корабокруширал сал 
сред море от души. Първоначално плавателно 
средство без мощ, корабокрушенецът съумява да 
съгради душата си наново, да закрепи отломките 
и да заплава по вълните на своя живот, лишен 
от грехопадение и осеян със самовъзпитание. Тук 
пътят е с начало, ала без край, защото правилна 
или грешна посока няма. Има само безбрежие от 
неутъпкани пътища, чакащи своя откривател, за да 
ги облагороди, култивира, цивилизова. Да вложи 
част от своята неземна доминанта, за да превърне 
нечестивото около себе си в Рай, настанал вече в 
душата му и благодарение на непобедимия му дух 
да пренесе божествената искра в земните недра. 
Сила, могъщество! О, какво сте вие без посланик, 
без месия, който да предаде посланието ви на 
земните чеда... 

Пустош. Необятна тъма и приглушени диваш-
ки звучи в далечината. И изведнъж ослепителен 
пламък, лумнал насред нищото, превръщащ пре-
дишната гледка в нетленни останки. И душа, из-
правяща се насред Нищото, част от Дивото – роде-
на в него, ала създадена да го унищожи. Рушител 
на земната плът и сеител на нематериални посеви, 
които, щом попаднат в земята, покълват със земен 
облик. Робинзон е онзи пратеник, създаден с ми-
сия да стане носител на пламъка на началото на 
цивилизацията. Още в древни времена хората са 
се нуждаели от пътеводен знак, който да ги насочи 
по плавния път на облагородяването, и нашият ко-
рабокрушенец им дава точно това. Намерил се на 

непознат и очевидно необитаем остров, той няма 
друго упование освен вяра в собствените си сили. 
Откривайки пособия на труда като сечива и оръ-
дия, Робинзон започва постепенно да подрежда 
парченцата от пъзела на своя живот. Изграждайки 
колония от неща, познати му в материалния свят, 
корабокрушенецът започва да изгражда собстве-
на Вселена. По-късно облагородява безлюдния 
остров с „дробове“ – растения и храсти, някои 
от които служещи му за храна и убежище. И ето! 
Вече имаме завършена система от дух (Робинзо-
новото могъщество) и тяло (облагороден остров)! 
И създанието поема жадни глътки със собствените 
си дробове.

Просвещението е времето, в което човек се 
пробужда от отдавна забравен и тягостен сън и от-
варя очите си за Реалността. Истината, властваща 
из земните селения, е сурова, ала е само една 
– човек е собственият си Спасител и никой друг не 
е носител на неговото бреме и неговата светлина. 
Това е времето, в което човечеството повече от 
всякога се нуждае от своя „homo universale’’, който 

да култивира и облагороди всеки един ум. Това 
е времето, в което властва самовъзпитанието и 
дневните случки се измерват според силата на 
човешкия дух. Дали душата ти е достатъчно силна, 
за да започне да обучава и други души във въз-
хода на своята мелодия? На този самотен остров 
Робинзон не просто дава външен облик, начален 
за всяка започваща да действа цивилизация. Той 
прави нещо повече – вдъхва на това свое дете 
живот, отгледал го с цената на безсънни нощи и 
пълно изтощение на душата и тялото. 

Ако човек сам не иска да бъде спасен, кой 
би му помогнал? Ако душата позволи да бъде 
люшкана от океанските грамади и разбивана ό 
скалите, бидейки перушинка в ръцете на вятъра? 
И ако той бъде разрушен, какво от това? Нали ще 
има някой след него... Ала представете си, че не 
дойде никой; няма следа от душа на хоризонта. 
Тогава кой ще ни спаси? И трябва ли да чакаме 
стотици години, за да дойде нашият Робинзон, 
вместо сами да продължим делото му? „Какво, ако 
не сме толкова силни“, казваме си ние. Ала тези 
думи са просто оправдание за един страхлив ум, 
криещ се зад остроумни слова. Водещ в човечест-
вото е страхът от провал, страхът, че няма са се 
справим, страхът, че ще объркаме посоката нейде 
из дългото пътешествие, явяващо се изпитание за 
душа и тяло. Това е страхът, че никога няма да 
бъдем достатъчно добри. 

Пустош. И самотен човек. Ала не, той не е 
нещастен! Той отдавна е открил своето предназна-
чение и благодарение на своето корабокрушение 

разкрива силните си страни, които оформят душев-
ността и съзнанието му и им дават облик. Именно 
такова е просвещенското схващане – че във време 
на бедствие, на самотен и изолиран остров, далеч 
от въшно влияние, се разкриват човешките страни. 
Това е преживяването, явяващо се себеизгражда-
що за корабокрушенеца Робинзон, защото той е 
дарен с шанса за нов живот, нова страница, нео-
петнена с мастилото на предишни грешки. Отна-
чало не осъзнавайки това огромно преимущество, 
постепенно Крузо узрява за тази положителна 
смяна в курса на житейската лодка. На този остров 
Робинзон съзрява, порицавайки младежките си 
грешки, породени от неопитността му. Озовава се 
на острова младеж, а се връща ветеран – не само 
телесно, а и на душевна основа. Това, което тялото 
му е преживяло, е изпитала и неговата Психея с 
всяка своя нишка. 

Ала понякога и на Създателите им е самотно. 
Какво би била една силна душа, без сродна та-
кава, за да закрепя разхлабените връзки! Затова 
Робинзон опитомява дивака Петкан, превръщайки 

го в свой равен. Боязливо начало по-
ставя корабокрушенецът, отнасяйки се 
с Петкан като слуга. Постепенно обаче 
връзката господар – подчинен е измес-
тена от нещо по-висше – от връзката 
приятел – приятел. Творецът приобщава 
дивака, ала и дивакът учи твореца на 
търпимост, честност и любов. Именно 
затова Робинзон казва: „...много скоро 
се привързах към него, а и той ме обик-
на така, както сигурно не бе обичал 
никой дотогава.“

Ала за силата на духа на Опи-
томителя допринася и онова висше 
начало, вдъхнало му живот и кураж да 
продължи Святото дело. Първоначално 
Робинзон не вярва в могъществото на 
Бога, ала с идването на Петкан, както 
и преди това, той открива, че няма друг 
глас, който да откликне на повика му. 
Неминуемо бихме направили асоциаци-
ята с Моисей – Божий пророк и носител 
на светлина, и неговия самотен глас 
в пустинята. Тогава как бихме могли 
да твърдим, че Робинзон не е Божий 
пратеник? Той трябва да изстрада своя 

път, за да пребъде, за да прозре отвъд познатите 
човешки селения на земното съзнание.

Днес, благодарение на Робинзон и неговото 
дълго пътешествие из света на непознатото, ние 
не се страхуваме от неизвестни води. Днес ние сме 
съумели да вземем най-важната частица на думата 
Просвещение – „свещен“. Днес се събуждаме 
със свободни души и дишаме с пълноценността 
на всяка своя клетка, защото дробовете ни са се 
научили да поемат осветените частици. Ние, днеш-
ните корабокрушенци, не се плашим от вълните, а 
сграбчваме отломките и впрягаме сетните си сили, 
за да се доберем до брега. И продължаваме делото 
на Робинзон, и ще посрещнем още много слънца и 
луни на този кораб на надеждата, където веслата ни 
са нашите очи, озарени от пламъка на Прометей. 

И днес ние се превръщаме не в Човеци, а в 
Титани, защото това е следващата стъпка от ево-
люцията, и нашата роля е да цивилизоваме хората 
на по-извисено ниво. Защото Робинзон сме Аз, и Ти, 
и онзи човек с привидно угаснал поглед. Неговата 
последна стъпка е приемането на светлината в себе 
си. А веднъж това стане ли, ставаме цяла армия от 
пламъчета, възпламеняващи безрадостното житие с 
грандиозния отблясък на човешкия ум и над всичко 
това – могъществото на човешкия Дух. Силата му е 
неограничена, защото преградите отвъд всичко са 
условни, а отвъд – там е само Светлината, обсебва-
ща всичко с небесен пламък.

И рече Бог: „Да бъде Светлина!“. И беше Свет-
лина. И ще бъде Светлина! 

Виктория Торбанова, 11.е клас

Силата на човешкия дух в „Робинзон Крузо“ 
на Даниел Дефо

(есе)

Цветелина Георгиева, 9.з класЦветелина Георгиева, 9.з клас



9НОЕМВРИ, 2012 г.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Гл. редактор: Бойка Лумбева
Редактори: Красимира Милчева, 
Александра Старева, Спаска Иванова, 
Гергана Поибренска, Милена Кадреева, 
Никол Николова, Николай Генов, 
Виктория Мичева, Васка Симеонова, 
Виктория Стоилова
Снимки: Николай Генов, Васка Симеонова
Предпечат: Наталия Илинова-Кръстева
Адрес на редакцията:
гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1, 
ЕГ „Б. Брехт“, e-mail: eg_obektiv@abv.bg
Печат: Беллопринт, тел.: 44 04 00
e-mail: headoffice@belloprint.com, 
www.belloprint.com

Какво ли не правим за тоя немски... 
Откъсваме се от домашното гнездо 
(още в 5 сутринта, might I add), бъхтим 
се за DSD, причиняваме си БДЖ, при-
миряваме се с RTL, гледаме DSDS (stets 
гарнирано с личния ми фаворит Дитер 
БОЛЕН), пишем SK, водим монолози, 
търпим шваби, старателно си записваме 
впечатляващи Redewendungen... В за-
мяна – несравнимо удоволствие, което 
се вясва от дъжд на вятър и – подобно 
на коледното ми настроение – идва 
неочаквано, преждевременно, после се 
изпарява и ме оставя да го оплаквам 
и очаквам. Не знам, сигурно ходи по 
другите. 

Та, правим много, ама има една съ-
ществена подробност, която ни е убягва-
ла досега. Въпрос: с какво трябва да се 
нарамиш, когато си тръгнал за Bundes-
land Deutschland? С очаквания, естест-
вено – нали все нещо трябва да предло-
жиш, което да бъде смачкано. Не е като 
да държиш да останеш доволен на всяка 
цена. Така че си носиш мечтите в гърло-
то, допълнителното количество нерви 
– че бързо се хабят, еврото – в джоба 
и немския – в кръвта (мобилният теле-
фон е забравен вкъщи, да има за какво 
да се реве още в началото). Пъхтиш под 
тежестта на тия два куфара багаж и си 
мислиш, че си готов, че имаш всичко 
необходимо. Иначе Академията е смело 
начинание. И доста мащабно. Над шей-
сет различни курса, кажи-речи хиляда 
ученици и близо сто и петдесет учители, 
храна, подслон, оборудване – мамицо! 
Ако и бюджетът да се води „ограничен“, 
спонсорите ще да са хора щедри, с голе-
ми души. Плюс впечатляващата немска 
организация (швейцарската точност им 
липсва, както и японската отдаденост, 
ама не – пак държат на своето) и ето че 
двете страни се чудим една на друга. Аз 
се съмнявам в тях, търся нещо нередно, 
нещо гнило, нещо фалшиво – убедена 
съм, че трябва да го има, искам да го 
има; те пък не могат да приемат моя 
вътрешен часовник. Не се трогвам осо-

бено, вярно, но пък от друга страна все 
по-рядко се намират свободни места по 
масите в столовата, а на стълбите встра-
ни от седалките в театъра не се седи кой 
знае колко удобно и...

Библиотеката, ооо, библиотеката! 
Имаше предостатъчно четива за Япония, 
последното го открих часове преди края 
на Академията, та ми се наложи да стоя 
до три през нощта, за да го прочета. За-
ради него се наложи да оставя “Sein und 
Zeit” обратно на рафта. Ама нали се знае 
към какво имам слабост.

Яденето не беше за изхвърляне, 
макар все още да го усещам някак ли-
шено от вкус – като лоша имитация на 
крем „Йоткер“. Иначе ядяхме към четири 
пъти на ден, на корем. И швабите пак се 
оплакваха от яденето – не било им по 
вкуса, били яли и по-хубаво. А готвачите 
не излизаха от кухнята, за да има какво 
да дъвчем ние. Впрочем германците се 
оплакваха и от стаите ни, което пък ми 
беше най-чудно. От гледна точка на един 
средностатистически българин, който е 
наясно с окаяното състояние на родните 
общежития, стаите в това училище са 
разкошни – двама могат да се разминат 
спокойно, дори да има куфари на земята, 
леглата са удобни, няма гадинки, всеки 
си има гардероб и бюро. Е, банята беше 
обща и душкабините имаха прозрачни 
врати, което може би се дължеше на 
факта, че бяхме в мъжката сграда. Жен-
ското царство, напротив, разполагаше 
със собствена кухня, две всекидневни 
с телевизор и доста повече екстри в 
банята, ама се свиква и с прозиращите 
врати – мяташ кърпата и се повдигаш на 
пръсти.

Училището си имаше всичко – без 
постоянен интернет, ама това се преглъ-
ща. Впечатляващ е един друг феномен 
– липсата на едно чувство, а именно 
необходимостта да излезеш. Да изле-
зеш от Острова, както го наричаха, да се 
върнеш в обикновения свят. Не ме разби-
райте погрешно, аз не горях от желание 
да оставам в Академията повече от необ-
ходимото, но ето че и meine Wenigkeit не 
се сещаше да се поинтересува от живота 
на Festland-a. Пък и си имахме новинар-
ски екип, който през няколко дни ни съ-
общаваше важните светски събития. 

Все пак успяхме да поразгледаме и 
Брауншвайг с прочутия му Braunschw-
eiger Löwe. Статуя на лъв, издигната от 
херцог Хайнрих Лъва, да покажела кол-
ко бил силен и смел, и не знам си още 
какъв. Лъв, който ама хич не прилича 
на лъв, ‘щото по онова време никой не 
е знаел как изглеждат лъвовете. Част от 
реставрирания дворец всъщност е илю-
зия – измама. Мислиш, че ще влезеш в 
някакъв средновековен разкош, а всъщ-
ност се озоваваш в огромен МОЛ и раз-
бираш, че само фасадата е подобна на 
средновековна. Иначе средновековната 
крепост е вече истинска. И зловеща. 
Ще ми се да живея в средновековен за-
мък, ама не и със средновековни декори 
– от картините и цветовете да те побият 
тръпки.

Между другото, преди да отидете в 
Германия, научете се да произнасяте 
правилно думата “Renaissance”. Дума-
та идва от френски и германците нали 
държат на него, та я произнасят подо-
баващо. Да не се изложите като екскур-
зовода, че „академиците“ ще ви спукат 
от подигравки. Защото немецът се води 
отворен към света и към различните, уж 
толерира хората с развален немски, но 
не, не, не. И се подгответе за всякакви 
несъобразени забележки – немецът 
има право да изтъкне всичко, което 
не му изнася. Като междувременно се 
тупа по рамото.

В този ред на мисли, едва-що бях 
отвикнала да пляскам с ръце при всяко 
споменаване на Фолксваген и още за 
щяло и нещяло, настана нужда пак да 
симулирам интерес и възхита. Среднос-
татистическият немски оратор изпитва, 
изглежда, необходимостта на всеки две 
свои изречения да си гъделичка само-
чувствието. Подразбира се кога трябва 
да аплодираш и само дето не ти го из-
писват като в телевизионните предава-
ния. Пляскаш там – “rauschenden Beifall” 
да има и “Bauchpinseln” – пък всъщност 
съответната реч те докосва толкова, 
колкото те и разсмиват американските 
ситкоми. Може би наистина трябваше 
да запиша курса за американските 
ситкоми. Току-виж ги бях преоткрила. 
Но не, трябваше да бъде философско-
литературният. И така – Deterritoria-
lisierungskoeffizient, Identität, Heimat, 
Hybridität, und so weiter und so fort. 
Есета, романи, философски концепции, 
хора, които си мислят, че от всичко раз-
бират, леле-мале. Личностната изява е 
застрашена.

Академията я преживях не като 
утопия, а по-скоро като хетеротопия. И 
то по-добра от огледалото – дори онова 
голямото в катедралата на града. Не се 
заблуждавайте – опазил ме Господ от 
повторно такова изживяване, но нека 
за сетен път изкривим нещата така, че 
да видим ползата от всичко това. Жи-
тейският опит. Клише, грозна работа, 
ама е така. Независимо колко ковък се 
покажеш, чукът на Академията все ще 
задълбае на някое място. Само се над-
явай да е на правилното.

Никол Николова, 12.в клас

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2012
Gänsegefühl (иди го определяй...)
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НАШИЯТ ВТОРИ ДОМ Е ЗАЛАТА –
споделят състезателките от клуба по 
естетическа гимнастика Христиана 
Матеева и Богдана Ангелова и тяхната 
треньорка г-жа Маргарита Анчева.

Наскоро отборът е участвал в дър-
жавно първенство по естетическа гру-
пова гимнастика във Велико Търново 
и са спечелили 2 златни, 4 сребърни 
медала и една купа за отбора. За да ви 
доближим до случилото се, обърнахме 
се към момичетата с няколко въпроса:

Защо решихте да тренирате този 
спорт?

Христиана: Аз се записах като 
малка, без да знам какво точно пред-
ставлява, но в последствие ми хареса и 
останах да тренирам.

Богдана: В началото се записах, за-
щото майка ми е тренирала и иска да 
съм като нея, но след това самият спорт 
започна да ми харесва и останах.

През всичките тези години на как-
во ви научи спортът?

Двете: На дисциплина, на упоритост, 
да не се предаваме лесно.

Какво е чувството, когато спече-
лите медал?

Христиана: Неописуемо! 

Богдана: Доволни от себе си.
Христиана: Да застанеш там и да 

видиш, че ти си направил толкова неща 
и си го постигнал с толкова тренировки. 
Да каже треньорката, че е доволна от 
теб, е нещо много хубаво.

Как се съчетават личният живот, 
училището и дългите часове в за-
лата?

Христиана: Трудно. Нямаме много 
време за излизане…

Богдана: За домашни.
Христиана: За хобитата ни, но сме 

свикнали. Нашият втори дом е залата. 
Виждаме се с нашите приятели.

Смятате ли, че спортът помага да 
младите хора да избягат от алкохола, 
наркотиците и дру-
гите пороци?

Христиана: Да. 
По цял ден си в за-
лата и не излизаш, 
не се срещаш с хора, 
които могат да те на-
учат на лоши неща. 
Пушенето, алкохолът 
и другите неща – те 
ти пречат на спорта, 
не можеш да ги съ-
четаеш.

Можете ли да си 
представите живота 
без спорт и смятате ли, че ще се по-
чувствате по-добре без него?

Двете: Определено не.
Към треньорката:
Как се справяте, когато някой от 

отбора получи травма?
Г-жа Анчева: Случвало се е по 

време на състезание някой да получи 
травма и в такъв случай трябва много 
бързо да направим замяна с някой от 
участниците. Това е доста трудно. И за 
треньора, и за състезателите, защото те 
са свикнали по един начин с едни фигу-

ри и след това фигурите се променят и е 
много трудно за толкова бързо време да 
свикнат с новите фигури, но се справят 
много добре.

Момичетата от ЕГ-то са участвали в 
„Държавното първенство по естетичес-
ка групова гимнастика“ (ДПЕГГ), което 
се е провело на 29-30 септември във 
Велико Търново. Мария Богданова (8.в) 
и Лилия Ангелчова (8.ж) са станали 
републикански шампионки във възрас-
това група 12-14 г. Николета Аврамова 
(10.в), Христиана Матеева (9.в), Богдана 
Ангелова (9.б) и Евгения Гедик (9.г) 
взеха сребърен медал във възрастова 
група 14-16 г. Клуб „Диляна“ взе приз за 
най-голям брой участници – 51. 

На 26 октомври се проведе еже-
годният традиционен крос „Златна 
есен“ в парк-остров „Свобода“. 
Забележително представяне имаха 
учениците от нашата гимназия. 
Училището ни участва с 6 отбора и 
24 състезатели. Отборът на момиче-
тата от възрастовата група 7-8 клас 
се класира втори. Първи места заеха 
останалите 5 отбора във възрасто-
вите групи 8-12 клас.

Красота и Спорт – те правят Човека! 
Красимира Милчева, 9.в клас

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÑÏÎÐÒÊÐÀÑÎÒÀ È ÑÏÎÐÒ

На 31 октомври всички тийнейджъ-
ри по света, най-вече в англоговорящи-
те страни, празнуват Хелоуин. По тра-
диция на празника се носят страшни 
костюми, правят се тиквени фенери и 
се обикалят съседите, които раздават 
бонбони и сладки на малките деца. 
Ако някой откаже да даде сладкиши, 
трябва да му бъде спретнат номер за 
наказание. Тиквеният фенер също така 
се нарича Светещият Джак. Според 
разкази някога е живял ирландски пия-
ница, който успял три пъти да надхитри 
дявола. Но когато починал, тъй като 
той бил грешник, не могъл да отиде в 
Рая, но и в Ада, заради сделката му с 
дявола. На прага дяволът му дал въг-
лен, който Джак поставил в издълбана 
тиква, и тръгнал по света да обикаля и 
да чака Страшния съд. 

И тъй като тиквата е символ на 
Хелоуин, за къде сме без някой тиквен 
сладкиш. С моя много добра приятелка 

решихме да се позабавляваме и да на-
правим тиквени мъфини, които на края 
станаха от вкусни по-вкусни. Затова ще 
споделя с вас рецептата, за да сте под-
готвени за следващите години. Нужни 
са 200 г почистена и нарязана тиква, 
150 г бяло брашно, 1 и ½ чаени лъжич-
ки бакпулвер, 1/3 чаена лъжичка кане-
ла, 60 г масло, 2 яйца, 9 г захар и 50 мл 
прясно мляко. Трябва да задушите тик-
вата в малко вода и когато омекне, да я 
пасирате до гладка смес. Маслото и за-
харта се разбиват и се прибавят мляко-
то и тиквата. В отделна купа се пресява 
брашното с бакпулвера и канелата и се 
сипва останалата смес. Разбърква се и 
се разпределя във формички за мъфи-

ни. Пече се на 180 градуса за около 
20-30 минути. Бон апети!

В България някои хора правят 
аналогия с българските кукери, което 
не е много редно, тъй като Хелоуин е 
възникнал доста по-късно от нашия 
български обичай. Но дори и да не 
е официален български празник, на 
този ден ние също си обличаме ори-
гиналните костюми и се събираме за-
едно да се веселим. Тук традицията е 
малко по-различна, защото празникът 
не е познат на всички поколения, ние 
си организираме парти, на което все-
ки с въображение и търпение, за да 
направи костюма си, е добре дошъл. 
Дрескодът е задължителен!

В нашия град за поредна година 
видяхме от най-веселите до най-
страшните костюми и истински копия 
на филмови герои. Даже един от 9-
класниците ни спечели второ място 
на конкурса за костюми. А ако знаете 
колко страхотна беше декорацията 
– фалшиво гробище, скелети, паяжи-
ни... точно като за Вси Светии! Хелоуин 
може да бъде разнообразие от скучно-
то ни ежедневие, затова ви препоръч-
вам да не пропускате възможността за 
забавление!

Александра Старева, 9.в клас

ХЕЛОУИНСКО
НАСТРОЕНИЕ


