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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Стефан Стамболов
София

 

Ние българите сме честит народ. Колкото 
и странно да звучи това твърдение днес, 
когато „кризата”1 ни е оплела в мрежите си и 
сякаш перспективите пред нас непрекъснато 
се свиват, то е абсолютната истина. В 
нашето минало има толкова много герои, 
толкова много позитивни примери, които 
да следваме, че не е трудно да повярваме, че 
днешното тежко положение е временно и че, 
ако работим усърдно и най-важното заедно, 
ще успеем да върнем благоденствието в 
България. 

 Един такъв герой, чийто пример трябва 
да следваме, е Стефан Стамболов. В някои 
периоди от миналото той бе хулен, паметта 
му осквернявана с неверни обвинения и 
приносът му за България и българската 
кауза замъглявани. Безспорно Стамболов е 
противоречива личност и както всеки друг 
човек живял на този свят и той е допускал 
грешки. Та нима има безгрешни хора? 
Отговорът е пределно ясен и заради това в 
настоящата статия аз няма да се превръщам в 
апологет на Стефан Стамболов, тъй като той 
няма нужда от такъв, а ще се опитам докато 
представям биографията му да поставя 
акцент на онези негови действия или идеи, 
които днес трябва да си припомним и да 
използваме.

 Стефан Стамболов е роден на 31 януари 
1854 година в старопрестолния град – 
Търново. Там още от малък е възпитан в 
патриотизъм и родолюбие, които стават 
основни стълбове на мирогледа му до края 
на бурния му живот. Получава образование 
първо в родния си град, а след това в Одеса, 
където обаче не успява да завърши, заради 
будната си гражданска съвест и любовта 
си към справедливостта. След Одеса 
Стамболов се връща за кратко като даскал 
в българско, но вижда колко нетърпимо е 
вече положението на поробените му братя и 
заради това решава да се отдаде изцяло на 
националноосвободителното движение и 
да се бори с каквото може за Свободата на 
1 Преди беше „преходът”, сега е „кризата”, а 
кой знае какво ще бъде за в бъдеще, ако продъл-
жаваме да дремем и не се опитваме всеки, как-
то може, да работим за доброто на България.
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Отечеството. Така през 1874 година отива в 
Румъния и скоро започва да участва активно 
в организационния живот на Българския 
революционен централен комитет (БРЦК). 
През есента на същата година е избран 
за наследник на Апостола и е изпратен 
в българските земи, за да възстанови 
комитетската мрежа. След няколко 
сравнително успешни месеца прекарани в 
Българско Стефан Стамболов се завръща 
в Румъния, за да участва в много важното 
заседание на БРЦК от 12 август 1875 година, 
когато се взема решение за организиране на 
въстание в българските земи, което трябва 
да създаде втори център на борба срещу 
османците след Босна, която е въстанала по-
рано същата година. Стамболов е изпратен в 
Старозагорския край и там полага огромни 
усилия за организиране на населението, 
но поради значителното струпване на 
османски военни и полицейски части, както 
и заради липсата на сериозна организация 
и достатъчно време за подготовка не успява 

да мобилизира голяма група българи. 
Въстанието не избухва поради малкия брой 
събрали се участници и в крайна сметка 
представлява провал на водената дотогава от 
Христо Ботев политика на БРЦК за незабавно 
организиране на въстание.

 Стамболов, подобно и на Раковски и 
Левски преди него, достига до идеята, че 
въстанието не може да се организира за 
няколко седмици, а трябва целенасочена и 
интензивна подготовка, която да продължи 
поне няколко месеца и да обхване колкото се 
може по-голяма част от българските земи. С 
тези идеи Стамболов участва в заседанията 
на Гюргевския революционен комитет. Там 
той, въпреки крехката си възраст, е избран за 
председател на заседанията на комитета и има 
основна роля при вземането на най-важните 
решения, които в крайна сметка превръщат 
Априлското въстание в един от върховете на 
националноосвободителното ни движение. 
Самият Стамболов е определен от комитета 
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държава и тази държава да бъде България.
 След началото на политическия живот в 
Княжество България Стефан Стамболов е 
неизменна част от него. Избран е за народен 
представител и участва активно в работата 
на почти всички Обикновени народни 
събрания в България от Първото до Седмото. 
Председател е на IV Обикновено народно 
събрание и дейно участва в един от най-
важните актове на Княжество България, а 
именно Съединението с Източна Румелия 
през 1885 година. Нещо повече Стамболов 
е първият български държавник признал 
акта от 6 септември 1885 година. Какво по-
сигурно доказателство можем да търсим 
за родолюбието му и за факта, че е бил 
обсебен от българската национална кауза? 
Без да се замисли за миг и въпреки че не е 
имало официално становище нито от княза, 
нито от министър-председателя, Стамболов 
признава Съединението, защото знае, че 
това е един дълбоко справедлив акт. След 
неочаквания и изключително коварен удар 
на Кралство Сърбия срещу Княжество 
България през есента на 1885 година, въпреки 
високия държавен пост който заема, Стефан 
Стамболов се включва като доброволец в 
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за Апостол на Първи революционен окръг, а 
именно родното му Търново и прилежащите 
земи. След пристигането в родния си град 
Стамболов осъзнава, че много трудно от 
него ще може да се извърши организацията 
на въстанието, поради наличието на много 
турци и голям брой потенциални предатели. 
Мести центъра на своята дейност в село 
Самоводене, а за център на окръга определя 
Горна Оряховица. Провежда сравнително 
успешна подготовка, като в действителност 
тя отстъпва единствено на тази в Четвърти 
революционен окръг. След избухването 
на въстанието в окръга, Стамболов изчезва 
по все още неизяснени причини и няколко 
месеца по-късно се появява в Румъния. На 
този момент обръщат внимание мнозина 
от изследователите на живота на Стамболов 
и твърдят, че той е бил страхливец и не е 
имал кой знае какви качества. Дори и да 
приемем, че през съдбовната за българския 
народ 1876 година Стамболов е проявил 
слабост, това не означава, че по-късно той не 
се е поучил от грешките си, не е възмъжал и 
не се е превърнал в неустрашим защитник 
на българската кауза. Не може една грешка 
или едно петно в миналото да се използва, за 
да се очерни цялата дейност и целия живот 
на един човек. А и Стамболов е бил повече 
интелектуалец, отколкото революционер. 
Бил е по-скоро стратег, човек с ясна визия 
за това какво трябва да се прави, отколкото 
изпълнител, т.е не тактик. 

 По време на Руско-турската война от 
1877-1878 година Стамболов е военен 
кореспондент на вестник „Новое время” и в 
статиите си разкрива героизма на войските, 
борещи се срещу османците. След нечуваната 
несправедливост, която е извършена срещу 
българския народ по време на Берлинския 
конгрес Стефан Стамболов е един от първите 
лидери на нацията, който започва да мисли 
как да се поправи несправедливостта. 
Участва при изграждането на комитетите 
„Единство”, борещи се за обединение 
на разпокъсания български народ в 
една държава. По тази линия участва и в 
подготовката на Кресненско-Разложкото 
въстание от 1878 година, което макар и слабо 
познато, представлява героична страница в 
нашата история. Тези действия на Стефан 
Стамболов разкриват огромната му любов 
към българския народ и непреклонната 
му вяра, че народът трябва да живее в една 



 http://nauka.bg 8

Сръбско-българската война, за да брани 
на бойното поле обявеното само няколко 
седмици по-рано Съединение. Колцина са 
председателите на Народни събрания по 
света, които доброволно са участвали във 
война за защита на Отечеството си! 

 След войната Русия се опитва по грозен и 
пагубен за нас българите начин да се намеси 
във вътрешната ни политика, организирайки 
заговор срещу обичания от целия български 
народ княз Александър Батенберг, който е 
символ на Съединена България. Стамболов 
не предава княза и народа си и организира 
контрапреврат, който съдейства за 
временното завръщане на княз Александър 
на престола. Князът обаче, също като 
Стамболов, е поставил националните 
интереси на България над своите собствени 
и когато Русия ясно показва, че вече не го 
приема за владетел на България доброволно 
се отказва от поста. Поверява регентството 
в сигурните ръце на Стефан Стамболов, за 
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когото е било ясно, че няма да клекне нито 
пред Русия, нито пред Османската империя, 
нито пред Запада, а ще се съобразява само и 
единствено с българските интереси. Нещо, 
от което днешните политици следва да се 
поучат! 

 След избора на Фердинанд Сакскобурготски 
за български княз Стамболов му става опора 
и дясна ръка, тъй като едновременно е и 
най-авторитетният политик в България и 
човекът с най-ясна визия за реформите, от 
които се нуждаят българската държава и 
общество. За да осъществи тези реформи 
Стефан Стамболов е назначен от княза за 
министър-председател на Княжеството и е 
такъв в продължение на цели 7 години от 1887 
до 1894 година. Едно просто доказателство 
за качествата на Стамболов е фактът, че той 
е първият министър-председател в новата 
българска история, който успява да завърши 
целия си четиригодишен мандат. По време 
на 7-годишното си управление Стамболов 
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полага основните на модернизацията на 
България и на българското икономическо 
чудо, което се случва в първото десетилетие 
на ХХ век. Той не се притеснява от Великите 
сили, когато предприема политика 
на протекционизъм за българското 
производство и когато държавата започва 
да стимулира родната индустрия. Макар 
официално България да не е все още 
независима държава Стамболов разчупва 
икономическите окови, привързващи 
ни все още към Османската империя и 
успява да договори нови, по-равноправни 
икономически отношения с държавите от 
Западна Европа. Това е един великолепен 
пример как националният интерес може 
да се следва въпреки всичко и всички. А 
управлението на Стамболов предлага още 
редица примери. Той разбира колко опасни 
са сръбските претенции за Македония и 
заради това отказва съюз със западната ни 
съседна срещу Османската империя. Не само 
това, но Стамболов успява да издейства два 
берата за български владици в Македония и 
утвърждаването на религиозните права на 
българите в Одринско. Мога да давам още и 
още примери за успешната държавническа 
дейност на Стефан Стамболов и за факта, че 
той винаги е защитавал българската кауза, 
каквото и да му е струвало това, но тук ще 
приведа само още един – единствен пример.
 Стамболов сравнително бързо разбира, че 
Русия използва България за своите собствени 
користни интереси. Докато тези интереси 
съвпадат с българските Стамболов няма 
нищо против добрите взаимоотношения 
между двете държави, но след 1885 
година вече е очевидно, че интересите на 
Княжеството и Империята нямат нищо 
общо. По тази причина през цялото си 
управление Стамболов не позволява Русия да 
осъществи каквато и да е намеса в българския 
вътрешно- или външнополитически 
живот. Благодарение на тази еманципация 
България е приета за равноправен партньор 
от редица европейски държави и това 
издига реномето на българите по целия свят. 
Князът обаче се блазни от едно признание от 
руския император и заради това провокира 
Стамболов да подаде оставка, която е приета 
на 31 май 1894 година. В този момент от 
българската политическа сцена слиза 
лидерът, успял всестранно да модернизира 
България, да издигне националния интерес 
на пиедестал и да даде самочувствие 

на българския народ, че нему се полага 
достойно място в лоното на европейските 
народи.

 На 3 юли 1895 година Стефан Стамболов 
е посечен на ул. Г. С. Раковски, в самия 
център на София, столицата на България, на 
която той е посветил целия си живот. Убит 
е от македонски комити по най-зверския 
възможен начин. Тримата му нападатели 
го посичат многократно с ятагани. Въпреки 
че и двете му ръце и главата му са жестоко 
пострадали Стамболов не се предава и се 
бори за живота си, но няколко дни по-късно 
умира. Така на 6 юли 1895 година приключва 
живота на един от най-големите български 
политици, който неслучайно е наричан 
Бисмарк на Балканите.

 Паметникът на Стефан Стамболов, за който 
ще Ви разкажем в този брой, се намира на 
мястото, където е съсечен от безпощадните 
убийци. Монументът е изграден през юли 
1995 година по инициатива на национален 
клуб „Стефан Стамболов”, като автори 
са Иван Славов и Александър Стефанов, 
които символично са изобразили смъртта на 
видния български деец и общественик, чрез 
разцепената на две глава. Върху постамента 
са поставени плоча с информация и подписа 
на бележития държавник, подпис положен 
под толкова много закони, заповеди и ред 
други документи, с които е модернизирана 
България, че всеки един от нас трябва да 
го познава. Днес паметникът на Стефан 
Стамболов е място, където можем да се 
преклоним пред големия българин и да 
си припомним колко важно е винаги да 
защитаваме Родината си и интересите на 
собствения си, наш български народ.

Фотография: Благой Анев
Текст: Антоан Тонев

e-mail: bgmonuments@gmail.com

http://www.facebook.com/
BulgarianMonuments
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Николай Хайтов
София

   Николай Хайтов е един от най-популярните 
български автори от втората половина на ХХ 
век. Роден е на 15 септември 1919 година в 
бедно родопско семейство от село Яврово. 
Завършва прогимназия в родното си село, но 
след това започва работа. Към образованието 
се завръща по-късно и през 1938 година 
завършва гимназия в Асеновград, а 
през нелеката за България 1943 година - 
Лесотехнически институт в столицата. През 
есента на 1944 година е взет в казармите, но 
не е изпратен на фронта след 9 септември 
1944 година, а служи в Пловдивско. През 1946 
година постъпва на работа в Персенкското 
горско стопанство като участъков горски, а 
след това работи и в други горски стопанства. 
През 1951 година е назначен за инженер – 
лесовъд в Радуилския участък на стопанство 
„Боровец”. Биографията му до този момент 
изобщо не предвещава каква сериозна 
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кариера в литературното поприще очаква 
Хайтов.
 Той публикува първия си очерк чак през 
1954 година в списание „Септември”, а малко 
по-късно публикува и други свои творби в 
същото списание. Талантът му е забелязан 
и започва да пише очерци и за вестниците 
„Работническо дело”, „Кооперативно село” 
и други подобни. През 1957 година издава 
първата си книга, озаглавена „Съперници”. 
Тя всъщност представлява подборка от 
публикуваните в периодичния печат очерци. 
През 1959 година Николай Хайтов става 
член на Съюза на българските писатели, 
след което започва работа като редактор във 
вестник „Народна култура”. Малко по-късно, 
през 1965 година, става главен редактор 
на списание „Родопи”. Така, съчетавайки 
административна и творческа работа, през 
1967 година Николай Хайотв издава най-
известната си книга „Диви разкази”. Тя 
е преведена на близо 30 чужди езика и е 
многократно преиздавана у нас. През 1987 
година написва скандално известната книга 
„Гробът на Васил Левски”, в която предлага 
своята гледна точка по въпроса къде може да 
са погребани тленните останки на Апостола 
на Свободата, като с това поражда серия от 
дискусии в българската историческа наука и 
в обществото като цяло. 

 Заради изключително богатата си и 
разнообразна литературна дейност Николай 
Хайтов нееднократно е печелил награди, 
най-важни сред които са: Първа награда на 
световния конкурс за къс разказ в Арнсберг, 
Германия (1976 година), литературната 
награда „Йордан Йовков“ и Вазовата 
награда за литература. През 1997 година 
заради приносът му е избран за академик 
от Българската академия на науките (БАН), 
а през 2000 година получава най-високото 
държавно отличие – орденът „Стара 
планина”. 

 Така, признат от всички в Родината си, 
Николай Хайтов напуска този свят на 30 юни 
2002 година. След смъртта му се изостриха 
дискусиите и различните обвинения в 
плагиатство, които доста често съпътстваха 
автора и приживе. Ние тук нямаме задачата 
да сме съдници или защитници, така че няма 
да дискутираме тези обвинения, тъй като 
всеки, който се интересува от темата може 
сам да направи своите изводи. 
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Така или иначе безспорен остава приносът на 
Николай Хайтов за развитието на българската 
литература, както и популярността му сред 
широк кръг от нашето общество. И няма 
как да бъде другояче след като той беше 
истински български патриот и милееше за 
Отечеството. Хайтов формулира по един 
изключително колоритен начин значението 
на понятието патриотизъм с култовата 
фраза: „Главата ми да отсекат, пак ще викам: 
„Да живее България!”. В тази връзка си 
спомням и една друга негова фраза, която 
лично за мен е още по-запомняща се и гласи: 
„Единственото ми агрегатно състояние е 
Националист!”. Едва ли мога да го кажа по-
добре от автора и се надявам, че днес все 
още има много българи, които да вярват 
в идеалите за които пишеше и се бореше 
Хайтов.

 Монументът, посветен на Николай 
Хайтов, който Ви представяме се намира в 
Борисовата градина в София и представлява 
бюст – паметник. Открит е през 2005 година 
по случай 86-тата годишнина от рождението 
на писателя по инициатива на съпругата му 
Жени Божилова. Проектът на паметника 

е дело на синовете му - художникът 
Александър и архитектът Здравец. Нека 
когато в забързаното си ежедневие минаваме 
покрай бюста на Николай Хайтов да си 
спомним безграничната му любов към 
България и да се върнем към някое от 
неговите произведения, за да почерпим от 
родолюбието и патриотизма му.

Александър Сергеевич 
Пушкин
София

 Не са много паметниците в България, 
посветени на поети или писатели от други 
държави, но все пак има и такива. Този, за 
който ще Ви разкажем в настоящия брой 
на списание „Българска наука” се намира в 
центъра на София и е посветен на гениалния 
руски поет Александър Сергеевич Пушкин. 
Бюст-паметникът на Пушкин е поставен 
в непосредствена близост до руската 
църква „Свети Николай Чудотворец” 
и е дело на руския скулптор Вячеслав 
Клуиков и българския архитект Светослав 
Константинов. Официално е открит на 6 юни 
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2001 година по случай 202-та годишнина от 
рождението на поета. Макар и сравнително 
скромен като големина, паметникът е 
изключително красив и по неповторим 
начин е успял да улови всички трепети и 
терзания, така характерни за Пушкин и 
неговото творчество. Поетът сякаш гледа 
някъде в бъдещето и е отделен от всичко 
злободневно, светско. Мястото, на което е 
поставен паметникът допринася за усилване 
на въздействието му и поради тази причина 
смятам, че това е едно подходящо място, 
което всеки запленен от Евгений Онегин или 
друг от героите на Пушкин, може да посети и 
още веднъж да си припомни любимите слова 
на бащата на модерната руска литература. 

 В следващите няколко реда накратко 
ще разкажа за Пушкин без изобщо да 
претендирам за изчерпателност, защото 
всеки който се заинтересува може да намери 
много информация в Интернет, в различни 
енциклопедии и в самото творчество на 
руския поет. Александър Сергеевич е 
роден на 26 май 1799 година  в стара и доста 
заможна дворянска фамилия. Благодарение 
на огромните финансови възможности 

НАУКА

на семейството си Пушкин получава 
прекрасно образование и едва 15-годишен 
създава първата си творба – „Към приятеля 
стихотворец”. През същата година младежът 
създава още над 20 произведения, основно 
в стихове. Продължава образованието си в 
прословутия царски лицей в Царско село и 
след завършването му е признат за един от 
големите таланти в руската литература. 

 В столицата Петербург Пушкин се 
впуска стремглаво в културния, а донякъде 
и в политическия живот. Много скоро 
младият поет се проявява като критик на 
самодържавието и въпиющата социална 
несправедливост характерна за тогавашното 
руско общество и е принуден от властите да 
напусне столицата, а от 1824 година дори 
за кратко е заточен в едно от семейните 
имения в провинциална Русия. По-късно 
поетът е помилван от царя и се завръща в 
Петербург, като продължава изключително 
продуктивната си творческа дейност. 
Трудовете на автора обаче невинаги попадат 
бързо в ръцете на читателите, тъй като 
Пушкин е една от мишените на царската 
цензура. Едни от най-известните и обичани 
произведения на Пушкин и до ден днешен 
остават романът в стихове „Евгений Онегин” 
и драмата „Борис Годунов”. 

 Бурният и изпълнен с желание да подобри 
битието на всички свои сънародници 
живот на Пушки завършва след фатален 
дуел с Жорж Дантес. Този сблъсък на 
честта е предизвикан от слухове за връзка 
на последния със съпругата на поета. 
Дуелът се състои на 27 януари 1837 година 
като и двамата участници биват сериозно 
ранени, но докато Дантес се възстановява, 
то Пушкин е смъртоносно ранен в корема и 
два дни по-късно издъхва. Така на 29 януари 
(10 февруари по нов стил) 1837 година Русия 
губи един от най-великите си творци, а 
светът - един голям човеколюбец.
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Военен паметник
село Чавдар

 Село Чавдар се намира в Софийска област 
и е център на едноименната община. Преди 
1946 година е носило името Радославово, 
най-вероятно по името на един от големите 
български политици от края на XIX и 
началото на ХХ век – Васил Радославов. С 
население от малко повече от 1000 души и 
сравнително добра инфраструктура селото 
е един от добрите примери за това какво 
трябва да представляват българските села 
през XXI век.

 В центъра на Чавдар можем да видим 
прекрасен паметник посветен на всички 
герои от селото, паднали по време на двете 
Балкански войни и на Първата световна 
война. По-късно е добавена и паметна 
плоча в чест на загиналите по време на тъй 
наречената „Отечествена война” през 1944-
1945 година. Самият паметник представлява 
поставена на висок фундамент скулптура на 
български пехотинец с граната в ръка. Този 
образ символизира всички онези стотици 
хиляди българи сражавали се в продължение 

на няколко години срещу превъзхождащ ги 
по численост враг и нанесли невероятни 
поражения първо на Османската империя, 
а след това по време на Първата световна 
война и на войските от Антантата и техните 
съюзници. Българският войник в центъра 
на село Чавдар е представен такъв, какъвто 
е бил винаги: безстрашен, безрезервно 
обичащ Родината си, вперил поглед напред 
и готов за действие. Такива са били нашите 
деди, такива винаги са били и българските 
войници, сержанти и офицери, но за жалост 
скоро такива май няма да останат, като гледам 
темповете с които върви „оптимизирането” 
на армията ни или с други думи - нейното 
пълно унищожаване. Това обаче е тема, 
която следва да бъде обсъдена в друг брой, 
а сега следва да се върнем към прекрасния 
паметник в село Чавдар.

 На фундамента са поставени няколко 
паметни плочи (по една от всяка страна) като 
на фронталната е изписано „На падналите 
за Родината от село Радославово, Пирдопска 
околия 1912-1913 и 1915-1918. Слава на 
героите!”. Какъв по-добър начин да изразиш 
признателността си към всички онези мъже, 
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пожертвали живота си за България и за 
нас самите? За жалост ние не поддържаме 
достатъчно съвестно паметниците си, което 
в крайна сметка е проява на неуважение 
към героите, в чиято памет са издигнати. На 
споменатата фронтална паметна плоча освен 
надписа е поставен и кръст „За храбростъ”, 
който обаче в момента има отчупени 
парченца. Едва ли в общината ще изхарчат 
кой знае колко пари, ако го поправят.

 От едната страна на паметника е поставена 
плоча с имената на всички загинали през 
Балканските войни и няколко имена на 
загиналите през Първата световна война 
бойци, родени в селото. Можем да видим 
имената на 17 храбри мъже, паднали по 
време на двете Балкански войни на фронт 
от Одрин и Люлебургаз до Кюстендил и 
Битоля. Тези смели българи са се били за 
нашата Родина, там където са ги изпратили. 
На стотици километри от бащините си 
къщи те са проливали кръвта си, за да не 
позволят на враговете да унижат и унищожат 
България. На същата тази плоча можем да 
прочетем още 10 имена на достойни синове 
на майка България, загинали при защитата 

на Отечеството по време на Първата 
световна война на още по-широк фронт от 
Бабадаг и Кокарджа до Битоля и Черна. От 
другата страна на паметника този списък 
е продължен с още 31 имена на български 
мъже, дали живота си по време на Голямата 
война. Сумарно само през Първата световна 
война село Чавдар дава 41 жертви. 41 
семейства губят своите синове, за да живеят 
всички други жители на селото, а и всички 
техни братя българи в една свободна, силна 
и модерна държава. В крайна сметка и за 
жалост ние губим Първата световна война, 
но макар и победени, нашите предци не се 
предават. Българският дух скоро отново се 
събужда за нови подвизи и нов позитивен 
период на градеж на нашето Царство. 
Така ни заварва Втората световна война. В 
нейната втора фаза село Чавдар губи още 
петима свои синове, на които е посветена 
и последната паметна плоча, поставена на 
фундамента на паметника. 

 Когато днес пътуваме по Подбалканския 
път нищо не ни струва да се отбием за 
няколко минути до село Чавдар и да се 
преклоним пред паметника, издигнат в 
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прослава на храбрите българи, загинали при 
изпълнение на синовния си дълг пред майка 
България. Този паметник е чудесно място, 
където да разкажем на децата си за ХХ век 
и за войните, през които българският народ 
е преминал и въпреки всичко и всички е 
оцелял. Не просто оцеляхме, но успяхме да 
запазим и държавата си. Напоследък обаче 
се питам дали наистина ценим това, което 
имаме или отново чакаме да го загубим, за да 
осъзнаем колко безценна е за нас България? 
Оттук насетне можем да кажем само едно:

Слава на места като село Чавдар, 
пожертвали синове и бащи в 
защитата на Отечеството! 

Слава на българските герои!

Военен паметник
село Челопеч

 Село Челопеч се намира на малко повече 
от 5 километра на изток от село Чавдар и 
е център на едноименната община, която 
също е в границите на Софийска област. 
Селото се намира на Подбалканския път 
и има над 1700 жители. Днес разчита за 
своя основен поминък - рудодобива, като 
в землището му е разкрито едно от най-
големите находища в Европа на мед, злато 
и пирит. За жалост тези полезни изкопаеми 
в момента се извличат от канадска фирма, 
получила изключително изгодна концесия, 

изцяло в ущърб на българския национален 
интерес. Това също е тема за друг разговор.

 Да се върнем към центъра на селото, където 
откриваме прекрасен военен паметник. 
Основната фигура на монумента наподобява 
донякъде паметника, за който Ви разказахме 
малко по-нагоре, но тук фундаментът е по-
нисък и скулптурата на българския войник 
не е в атака, а е на пост с пушка в ръка и с 
поглед вперен към посоката от която може да 
дойде заплаха. И този паметник е посветен 
на българските герои, загинали по време на 
Балканските войни и Първата световна. Зад 
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скулптурата на войника се издига каменна 
плоча, върху която е поставен кръст „За 
храбростъ”, като на гърба на плочата са 
изписани имената на трима „Шипченски 
герои”, т.е. опълченци от селото взели 
дейно участие в най-важната битка по време 
на Руско-турската война и спомогнали за 
Освобождението на България от твърде 
дълго продължилото османско робство. По 
този начин се подчертава приемствеността 
между българските опълченци и техните 
наследници, воювали по бранните полета на 
Балканите няколко десетилетия по-късно. 
След 9 септември 1944 година към монумента 
е добавена още една плоча, която е в памет на 
трима комунистически функционери и един 
старшина от Българската армия, загинал 
във втората фаза на Втората световна война. 
Днес в много добре поддържана градинка 
около паметника са поставени двете паметни 
плочи показващи къде са се сражавали и 
следователно къде са загивали синовете на 
Челопеч. На едната са изписани битките, в 
които са участвали челопечани по време на 
Балканските войни – Селиолу, Гечкенлий, 
Чаталджа и Бунархисар. Както става ясно 
бойците от село Челопеч са участвали в някои 
от най-кървавите сражения на Балканската 

война и в едни от най-големите български 
военни победи. Някои от тях са се простили 
с живота си по време на тези славни битки, 
но са били с ясното съзнание, че България 
наистина е възкръснала от пепелта и че вече 
няма да търпим турски ярем. Никога вече!

 На друга плоча са изписани сраженията, в 
които участват родолюбивите челопечани 
по време на Първата световна война – 
Тутракан, Силистра, Карапелит и Кубадин. 
Това са още четири лобни места за верните 
синове на майка България, но също така 
са още четири златни мига в българската 
военна история, още четири причини да 
се гордеем, че сме българи и да отстояваме 
докрай националните си интереси. 

 Знайте, че когато минавате по 
Подбалканския път Вие пътувате в един 
район с толкова много и толкова богата 
история, че където и да спре човек може 
да почувства българското. Ако искате 
да посетите един по-малко популярен 
паметник можете да спрете в центъра на 
село Челопеч и да се преклоните пред 
подвига на героите, загинали при защита 
на Родината по време на войните през ХХ 
век. Военните паметници, като тези в селата 
Челопеч и Чавдар, са всъщност един от най-
силните крепители на българщината. Те 
са вечностоящи на поста си свидетели на 
героизма и жертвоготовността на войници, 
сержанти и офицери от Българската армия,  
доказали патриотизма и родолюбието си, 
така характерни за българския народ. 

Вечна памет на Героите!
Тодор Каблешков
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Тодор Каблешков
Копривщица

В предишните няколко броя Ви разказахме за 
няколко културно-исторически паметника 
свързани с Априлското въстание. Това е 
един от най-трагичните, но едновременно 
с това и най – героични, моменти в нашата 
национална история и никак не е чудно, 
че нему са посветени голям брой културно-
исторически паметници от всякакъв вид. 
В настоящия брой ще Ви представим два 
паметника свързани с един от най-големите 
герои от Априлското въстание, а именно 
Тодор Каблешков. Двата обекта с които 
са къщата-музей на революционера и 
паметника му в родната Копривщица.

 Тодор Каблешков е роден в Копривщица 
на 1 януари 1851 година в семейството на 
заможния хаджи Лулчо Каблешков. Много 
малък Тодор губи своята майка и грижите 
за възпитанието му поема леля му Пена, 
която била жена на прочутия копривщенски 
хайдутин Дончо Ватах войвода. След време 
баща му се жени повторно и Тодор попада в 

грижливите ръце на новата си доведена майка 
– Ана Григорова. Младият копривщенец 
получава образованието си първо в 
родния си град, а след това от 1864 година 
в Пловдив и то при Йоаким Груев, един от 
най-модерните и авторитетни даскали на 
своето време. Именно в Пловдив младият 
българин става свидетел на фанариотската 
политика и на опитите за елинизация на 
по-заможните и интелигентни българи на 
които се противопоставя с цялото си сърце и 
с всички възможни средства. 

 Скоро става ясно, че Пловдив е тесен за 
възможностите на младия копривщенец 
и през 1868 година той отива да учи във 
Френския лицей „Галатасарай” в Цариград, 
една от най-авторитетните образователни 
институции в цялата Османска империя. 
Там много скоро се разбира колко надарен 
е Каблешков и какви огромни възможности 
има. За да не съм голословен ще спомена, че 
той прави първия превод на български език 
на знаковата творба на Александър Дюма 
„Граф Монте Кристо”. Днес ръкописът 
съдържащ този превод може да се види в 
къщата-музей „Тодор Каблешков”. Освен 
това докато е в Цариград Каблешков се 
запознава с писанията на Георги Раковски и 
Любен Каравелов, като силно впечатление 
му правят поемата „Горски пътник” 
и революционната публицистика на 
Каравелов. В османската столица младият 
българин разбира колко вредни са за нашия 
народ вековните османски окови, които 
спират неговото развитие. Все още много млад 
Каблешков дори е обмислял възможността 
да убие султан Абдул Азис. Това обаче е 
било неосъществимо към момента, а и през 
1871 година копривщенецът се разболява 
тежко.

 Принуден от болестта Тодор Каблешков 
се завръща в родния си град. Именно 
там попада в средите на дейци от 
националноосвободителното движение, 
които бързо разбират какъв огромен 
потенциал притежава младежът. 
Благодарение на авторитета, който си 
спечелва в революционните среди в 
Копривщица, през декември 1871 година 
Тодор Каблешков се среща с Апостола 
на Свободата Васил Левски. Тази среща 
се оказва крайъгълен камък в живота му 
и след нея той вече твърдо е решил да 
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пожертва всичко, което е необходимо, за 
Освобождението на българския народ и 
възстановяването на независимата Българска 
държава. Още в началото на следващата 
1872 година Каблешков впряга всичките си 
сили за добруването на народа и създава 
дружеството „Трудолюбие”, което наред с 
чисто икономическите и стопански задачи е 
развивало дейност и в културната сфера. 
През 1873 година Каблешков се обучава 
за телеграфист, смятайки, че така може да 
бъде полезен за Народното дело. Скоро се 
издига дотам, че е назначен за началник 
гара на ключовата ж.п. спирка Белово. Там 
продължава и своята културно-просветна 
и националноосвободителна дейност като 
допринася за основаването на читалище 
„Искра” в село Голямо Белово. Скоро 
читалището се превръща в мощен център 
на националноосвободителната дейност в 
района. От края на 1874 година Каблешков 
напуска своя пост в железниците и се 
отдава изцяло на борбата за Освобождение, 

като под прикритието на търговската си 
дейност възобновява комитетската мрежа, 
пострадала тежко след обесването на 
Апостола, и агитира българското население 
за нуждата от всенародно въстание. През 
1875 година се завръща за пореден път в 
родната Копривщица и след неуспеха на 
Старозагорското въстание, решава да отдаде 
всичките си сили и средства за вдигането на 
ново, този път много по-мащабно и успешно, 
българско въстание. 

 След приключването на заседанията на 
Гюргевския революционен комитет Панайот 
Волов и Георги Бенковски пристигат в 
отредения им Четвърти революционен окръг 
и скоро избират Тодор Каблешков за техен 
помощник и организатор на въстаническите 
сили в района на Копривщица. Едва 
25-годишен Каблешков вече се е доказал 
едновременно като безпределно верен на 
Делото патриот и изключително способен 
организатор. Благодарение на неуморната 
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му дейност в Копривщица са организирани 
5 чети, като всяка е съставена от по 100 
души. Едновременно с това се подготвят 
униформи за въстаниците, леят се куршуми, 
точат се ножове и изобщо върви една 
всеобхватна подготовка за готвеното Дело. 
Любовта на живота на Каблешков, младата 
учителка Мария Българова, ушива знамето 
на копривщенските въстаници. Тодор 
Каблешков не се задоволява само с работата 
в родния си град, а посещава Клисура, Сопот, 
Карлово и Калофер. Има сведения, че е ходил 
чак до Пирот и Македония, за да агитира 
населението за участие в подготвяното 
въстание. 

 След събранието в Оборище подготовката 
започва да става все по-трескава с всяка 
изминала минута. Българите нямат 
търпение вече да разкъсат петвековните 
окови. Предателството на Ненко Терзийски 
ускорява процеса и дава на българите най-
сетне шанс да покажат пред Европа и света, 
че са дорасли за своята свобода и че няма 
нищо по-свято за тях от рода, вярата, честта, 
достойнството, свободата и майка България. 
От Пловдив са изпратени заптиета, които 
да заловят водачите на въстанието в 

Копривщица и да го задушат още в зародиш. 
Каблешков обаче е непоколебим и свиква 
комитета като взема решение да окаже 
съпротива на османците и незабавно да обяви 
избухването на въстанието. Около 10 часа 
сутринта на 20 април 1876 година проехтява 
първият изстрел на Априлското въстание 
в близост до къщата на младия апостол, 
като Георги Тиханек прострелва едно от 
турските заптиета. Османската власт в града 
е ликвидирана много бързо и със звъна на 
черковни камбани е обявена свободата на 
Копривщица. Започва една славна страница 
от нашата история, страница изписана 
с тонове кръв, но и с такъв героизъм и 
себеотрицание, че понякога е трудно да 
повярваме колко смели са били нашите 
предци. 

 Непосредствено след превземането на 
конака, осъзнавайки колко важен момент 
е това за българския народ и за цялата 
ни история оттук насетне, Каблешков 
пише прословутото „Кърваво писмо”, 
което изпраща до ръководителите на 
революционните окръзи. Вече няма връщане 
назад, настава време да се изпълни на 
практиката лозунга на въстанието: „Свобода 
или смърт”. И как само го изпълнява 
Каблешков! Той сякаш е навсякъде по 
време на въстанието. Макар че е бил болен 
за миг не спира на едно място. Организира 
въстаническите дружини, грижи се за 
снабдяването с продоволствие и боеприпаси, 
планира военните действия, разпределя 
увеличаващия се брой въстаници от близките 
села и градчета, грижи се за нуждите на 
цивилното население. 

 Колкото и голямо да е било желанието 
на Каблешков да успее, колкото и умели 
да са били тактическите му ходове, било 
е ясно, че въстаниците са обречени срещу 
многократно превъзхождащата ги редовна 
турска армия и огромните пълчища 
от фанатизиран башибозук. На 1 май 
Копривщица е обградена от турските войски 
и след предателство на част от чорбаджиите 
османците влизат в града и залавят голяма 
част от въстаниците. Сред тях обаче не е 
Тодор Каблешков, който бяга към Стара 
планина, като надеждата му е била да успее 
да се добере до Румъния. В Троянския Балкан 
обаче четата му, която вече се е състояла 
само от четирима души, е предадена и 
заптиетата успяват да ликвидират двама 
от въстаниците, а Каблешков и неговият 
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която съм посещавал. Отличава се със своята 
симетричност, красиви форми и просторен 
остъклен салон на втория етаж. Таваните, 
вратите и долапите са покрити с изкусни 
дърворезби, а цветовете избрани за стените 
на отделните стаи, са толкова топли и 
запомнящи се, че ни карат да се потопим в 
света на възрожденските българи. Дворът на 
къщата е сенчест и изключително приятен 
през пролетта, лятото и есента, а цялостното 
усещане, което създава у мен тази къща-музей 
е за уют, спокойствие и една особена широта, 
доста трудно откриваема в ежедневието ни. 
Къщата е отворена за посещения като музей 
през 1935 година и днес работи от вторник 
до неделя, като през лятото е отворена между 
9:30 – 17:30 часа, а през зимата между 9:00 – 
17:00 часа. 

 Паметникът на Тодор Каблешков и къщата-
музей са едно от задължителните, според 
мен, места за посещение в нашата прекрасна 
Родина. Те са толкова въздействащи, толкова 
вдъхновяващи, толкова български, че ние 
наистина се нуждаем от тях, за да съхраним 
българското и човешкото в себе си. Там човек 
може да изпита безпределна гордост от това, 
че е българин и че от нашия народ са хора 
като Тодор Каблешков.
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съратник Найден Попстоянов са заловени. 
Българските герои са отведени първо в Троян, 
после в Ловеч, а сетне и в Търново. През 
цялото това време двамата са подложени на 
нечовешки мъчения и жестоки ориенталски 
разпити. Каблешков не се пречупва по време 
и заявява на турския паша: „Моята младост 
принадлежи на Отечеството ми, паша 
ефенди, и ако ми е мъчно, то е затова, че 
бесилката ще ми отнеме възможността да се 
боря за Свободата му против Вашата омразна, 
тиранична власт. Нашата кръв ще обагри 
пътя към Свободата и над измъчената ни 
Родина ще изгрее слънцето на българската 
правда.” От Търново решават да заведат 
Каблешков в Пловдив, за да бъде обесен там, 
но по пътя пренощуват в Габровския конак 
и там с един от пистолетите на турските 
заптиета през нощта на 16 срещу 17 юни 
1876 година Тодор Каблешков слага край на 
живота си, за да докаже, че дори и в смъртта 
си той остава Свободен. Свободата не е 
състояние на тялото или някаква законова 
рамка, Свободата е състояние на духа и 
25-годишният българин от Копривщица 
го доказва. Именно заради това, а и заради 
целия си живот посветен на България, Тодор 
Каблешков ще остане завинаги в сърцата ни 
като един от най-великите ни национални 
герои. 

 Паметникът на Тодор Каблешков в 
Копривщица се намира в непосредствена 
близост до неговата къща. Постаментът е 
висок 60 см и е изграден от гранитни блокчета, 
които затварят неправилен петоъгълник. 
Върху него се извисява фигурата на героя, 
излята от бронз и висока 2,90 метра, насочена 
към изгрева на слънцето. Каблешков е 
представен в цял ръст с револвер в дясната 
ръка и поглед вперен в  бъдещето, където 
революционерът е виждал благоденствието 
на Свободна и Независима България. 
Монументът е дело на скулптора Йордан 
Гаврилов и на архитектите доц. арх. Георги 
Папагалов и арх. Иван Николов. Издигнат е 
през 1976 година по случай 100-годишнината 
от избухването на Априлското въстание и 
героичната смърт на Тодор Каблешков. 

 Къща-музей „Тодор Каблешков” е построена 
през 1845 година от копривщенския майстор 
Генчо Младенов, по примера на пловдивските 
къщи и днес е един от най-добрите образци 
на българската възрожденска архитектура. 
Това е една от най-големите, богати и добре 
планирани български възрожденски къщи, 


