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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Асен Златаров
Бургас

	 Ние	 българите	 винаги	 сме	 се	 гордеели	
с	 интелектуалните	 си	 възможности,	 с	
дарбите	 и	 талантите	 си.	 Всепризнат	
факт	 е,	 че	 България	 е	 родина	 на	 много	
световноизвестни	учени	с	огромен	принос	в	
развитието	на	 една	или	друга	наука.	Такъв	
е	 и	 професор	 Асен	 Златаров,	 на	 чийто	
паметник	 е	 посветен	 настоящият	 кратък	
очерк.	Преди	 да	 Ви	 представим	 паметника	
обаче,	нека	Ви	разкажа	малко	подробности	

за	живота	и	делото	на	професор	Златаров.
	 Асен	 Христов	 Златаров	 е	 роден	 на	 4	
февруари	 1885	 година	 в	 град	 Хасково.	
Произхожда	 от	 виден	 възрожденски	 род,	
който	 активно	 е	 участвал	 във	 всички	
родолюбиви	 и	 патриотични	 инициативи	
на	 българите	 в	 района,	 както	 по	 време	 на	
османското	 иго,	 така	 и	 в	 периода,	 когато	
Хасково	 се	 намира	 в	 автономната	 област	
Източна	Румелия.	Асен	Златаров	се	ражда	в	
годината,	в	която	родният	му	град	заедно	с	
всички	останали	селища	в	Източна	Румелия	
се	присъединява	към	майка	България.	

	 Когато	младият	хасковлия	е	на	15	години,	
губи	баща	си	и	това	оказва	сериозно	влияние	
върху	него,	като	го	кара	да	се	отдаде	почти	
изцяло	на	книгите.	В	света	на	науката	намира	
както	успокоение,	така	и	своето	призвание.	
След	 като	 завършва	 училище,	 Златаров	
решава	 да	 получи	 висшето	 си	 образование	
в	 чужбина	 и	 по	 тази	 причина	 се	 отправя	
към	Женева,	където	следва	химия	3	години.	
През	 1908	 година,	 само	на	 23	 години,	 става	
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доктор	по	химия	и	физика	в	Гренобълския	
университет.	 В	 следващите	 години	
специализира	 в	 Мюнхен,	 където	 е	 високо	
оценен,	 но	 след	 края	 на	 специализацията	
си	 решава	 да	 се	 върне	 в	 България,	 за	 да	
помогне	 за	 развитието	 на	 българската	
наука.	 Работата	 в	 полза	 на	 Царството	 и	
народа	 е	 била	 възприемана	 като	 морален	
дълг	 от	 огромната	 част	 от	 българската	
интелигенция	в	първата	половина	на	ХХ	век	
и	по	тази	причина	Асен	Златаров	решава	да	
започне	работа	 като	 асистент	 в	Софийския	
университет.	 Много	 бързо	 младият	 учен	
се	 издига	 по	 академичната	 стълбица,	 като	
през	1922	година	става	доцент	по	биохимия,	
а	през	1924	година	–	извънреден	професор.	
През	 1935	 година	получава	 и	 най-голямото	
признание	 и	 става	 редовен	 професор	 на	
Софийския	 университет	 „Св.	 Климент	
Охридски”,	чест,	която	в	онези	години	е	била	

привилегия	 за	 малцина.	 В	 Университета	
проф.	 Златаров	 е	 обичан	 и	 изключително	
уважаван,	 като	 редица	 наши	 и	 чужди	
учени	 го	 наричат	 бащата	 на	 биохимията	
в	 България.	 Наред	 с	 националното	
значение	на	неговата	работа,	голяма	част	от	
изследванията	му	имат	и	световно	значение,	
тъй	като	допринасят	за	цялостното	развитие	
на	 биохимията.	 Освен	 с	 иновативните	 си	
изследвания	в	областта	на	биохимията	Асен	
Златаров	се	опитва	да	популяризира	науката	
в	 България	 и	 чрез	 научната	 периодика.	 За	
различни	отрязъци	от	време	е	бил	редактор	
на	 списанията:	 „Химия	 и	 индустрия”	 и	

1	Следва да се има предвид, че книгата „Страната на съ-
ветите” е написана след Голямата депресия по време на 
всеобхватната световна икономическа криза, когато тъй 
наречените буржоазни партии повсеместно са били в упа-
дък и са се търсели техни алтернативи както в ляво, така 
и в дясно.
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Минков	 и	 редица	 други.	 Разбиранията	 за	
изкуството	и	науката	на	Асен	Златаров	най-
добре	 е	 обобщил	 самият	 той	 в	 следната	 си	
мисъл:	 „Изкуството	 е	 социално	 явление	 и	
трябва	 да	 обслужва	 народа.	 Няма	 изкуство	
за	 изкуството,	 както	 няма	 наука	 за	 самата	
наука.”

	 Много	често	след	смъртта	на	Асен	Златаров	
една	 негова	 творба	 е	 била	 използвана	 от	
различни	 партии	 и	 групи,	 като	 едни	 са	 го	
хулели,	 а	 други	 са	 го	 възхвалявали	 заради	
нея.	Това	е	документално-публицистичната	

НАУКА

„Природа	и	наука”,	както	и	на	библиотеките	
„Натурфилософско	 четиво”	 и	 „Наука	 и	
живот”.	Колко	плодотворен	е	бил	научният	
живот	на	проф.	Златаров	можем	да	разберем	
дори	 и	 само	 като	 погледнем	 броя	 на	
публикуваните	 от	 него	 научни	 и	 научно-
популярни	монографии,	 статии	и	доклади.	
Те	са	общо	325.	Едва	ли	са	много	учените	в	
тази	сфера	по	негово	време,	дори	и	в	световен	
мащаб,	 които	 да	 са	 имали	 толкова	 много	
публикации	и	то	само	за	32	 години	научна	
дейност.	 Освен	 всичко	 споменато	 дотук	
не	 бива	 да	 пропускаме	 и	 факта,	 че	 проф.	
Златаров	 е	 първият	 български	 учен,	 който	
изучава	 и	 популяризира	
у	нас	и	в	чужбина	редица	
традиционни	 за	 нашия	
народ	 храни	 и	 напитки	
–	 леблебия,	 кашкавал,	
типично	 българските	
сирена,	 нахут,	 петмез,	
зеленчуците,	 гроздето,	
виното,	 солта,	 захарта	 и	
хляба.

	 Наред	 с	 активната	 си	
научна	 дейност	 Асен	
Златаров	е	много	деен	и	в	
литературното	 поприще.	
При	него	 се	 съчетават	по	
блестящ	 начин	 учен	 и	
литератор,	автор	и	критик.	
Големият	 биохимик	 е	 и	
автор	 на	 стихосбирки,	
поеми,	 документално-
публицистични	 творби	
и	 един	 роман.	 Богатата	
литературна	 дейност	
на	 професора	 се	
допълва	 от	 участието	
му	 в	 литературния	 кръг	
„Стрелец”,	 в	 който	 е	 бил	
рамо	 до	 рамо	 с	 такива	
изтъкнати	 български	
творци	 като	 Фани	
П о п о в а - М у т а ф о в а ,	
Чавдар	Мутафов,	 Атанас	
Далчев,	 Светослав	
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творба	 „В	 страната	 на	 Съветите”,	 която	
от	 комунистите	 е	 възприемана	 като	 едва	
ли	 не	 апология	 на	 Съветския	 съюз.	 При	
един	 по-внимателен	 прочит	 обаче	 става	
ясно,	 че	 големият	 български	 учен	 просто	
се	 е	 надявал,	 че	 за	 света	предстои	 едно	по-
добро	 бъдеще	 и	 отчаяно	 се	 е	 нуждаел	 от	
позитивен	 пример,	 който	 в	 конкретния	
момент	е	търсел	в	Съветския	съюз.	Творбата	
обаче	 далеч	 не	 е	 апология,	 тъй	 като	 на	
много	 места	 личи	 резервираното,	 а	 често	
дори	 негативно	 отношение	 на	 Златаров	
към	някои	от	базисните	черти	на	съветския	
режим	 като	 например	 войнствената	
атеистична	 политика,	 прекомерния	
фанатизъм	и	липсата	на	реална	демокрация,	
„революционния	 терор”	 и	 т.н.	 и	 т.н.	 По	
тази	 причина	 не	 бива	 да	 лепваме	 етикета	
„комунист”	 на	 проф.	 Златаров,	 тъй	 като	
той	изобщо	не	е	бил	такъв.	По-скоро	е	бил	
идеалист	и	е	вярвал,	че	хората	са	се	устремили	
към	едно	по-добро	бъдеще,	бъдеще,	което	е	
било	 очевидно,	 че	 традиционните	 партии	
от	 20-те	 години	 не	 могат	 да	 предложат1.	
В	 следващата	 книга	 на	 проф.	 Златаров	
„Диктатура	или	демокрация”	болшевизмът	
е	сравнен	с	нацизма.	По	тази	причина	това	
негово	произведение	не	е	афиширано	нито	
преди,	нито	след	9	септември	1944	година.	

	 Големият	 български	 учен,	 публицист,	
литератор,	 общественик	 и	 човек	 Асен	
Златаров	си	отива	от	този	свят	на	22	декември	
1936	година.	В	България	е	почетен	с	няколко	
паметника	 и	 с	 кръщаването	 на	 негово	 име	
на	 редица	 гимназии,	 основни	 училища	 и	
един	 университет.	 Паметникът,	 който	 Ви	
представяме	 в	 настоящия	 брой,	 се	 намира	
в	Морската	градина	на	град	Бургас	и	е	дело	
на	местния	скулптор	Панайот	Лолов.	Голяма	
част	 от	 парите,	 необходими	 за	 изработката	
на	 монумента,	 са	 предоставени	 от	 д-р	
Никола	 Карамболов,	 а	 останалата	 част	 от	
средствата	е	 събрана	от	бургаски	граждани	
и	 от	 кооперации	 и	 организации,	 които	 са	
съпричастни	 към	 културното	 развитие	
на	 най-големия	 град	 на	 българското	

НАУКА

Южно	 Черноморие.	 Монументът,	 който	
е	 официално	 открит	 на	 1	 ноември	 1944	
година,	представлява	бюст	на	големия	учен	
върху	 каменен	 постамент,	 върху	 който	 са	
изписани	годините	на	раждането	и	смъртта	
му	и	са	поставени	лаврова	клонка	и	подписът	
му.	Проф.	Златаров	е	представен	 замислен,	
но	 уверен	 и	 с	 поглед	 вперен	 напред	 в	
бъдещето,	едно	светло	бъдеще	за	България	и	
българския	народ,	за	каквото	той	е	мечтаел	
през	целия	си	живот.	Когато	днес	минаваме	
покрай	паметника	на	проф.	Златаров,	нека	
си	 спомним	 всестранното	 му	 творчество,	
което	 го	 приравнява	 едновременно	 към	
най-големите	 европейски	учени	от	първата	
половина	 на	 ХХ	 век	 и	 към	 предците	 ни	
от	 времето	 на	 Възраждането,	 които	 са	
се	 стремели	 всячески	 да	 подпомогнат	
българщината	 и	 са	 били	 истински	
енциклопедисти.	Нека	си	спомним	и	една	от	
фразите	на	професора,	която	може	да	бъде	
наша	 пътеводна	 светлина	 и	 днес,	 цели	 76	
години	 след	 смъртта	му:	 „Страшно	обичам	
българската	земя	и	героизмът	й,	и	народа	й:	
българин	съм	до	последната	си	фибра”.

Драган Манчов
Батак

	 Когато	мислим	или	пишем	за	българското	
Възраждане,	 няма	 как	 да	 не	 ни	 направи	
впечатление	 огромният	 духовен	 подем	
на	 нашия	 народ	 през	 тази	 епоха.	 Този	
духовен	 подем,	 канализиран	 в	 три	 големи	
движения	–	за	независима	българска	църква,	
за	независима	българска	просвета	и	култура	
и	 за	 възстановяване	 на	 независимата	
българска	 държава,	 се	 явява	 бурната	 река	
на	българщината,	която	успява	да	разруши	
вековните	 вериги	 на	 османското	 иго.	 Този	
духовен	подем	би	бил	невъзможен	без	хора	
като	Драган	Манчов,	които	отдават	целия	си	
живот	на	службата	на	своя	народ	и	макар	да	
не	стават	част	от	пантеона	на	най-великите	
български	герои,	са	част	от	хилядите	българи,	



 http://nauka.bg 10

НАУКА

помогнали	за	възкръсването	на	България	и	за	
развитието	й.	На	тези	хора	дължим	поклон	
до	земята	и	вечно	признание!	За	да	разберете	
по-добре	причината	за	последните	ми	думи,	
нека	 Ви	 разкажа	 малко	 повече	 за	 Драган	
Василев	Манчов.

	 Той	е	роден	в	град	Батак	през	1834	година.	
Получава	 образованието	 си	 при	 двама	
известни	местни	даскали	и	по	тази	причина	
още	 много	 млад	 се	 отдава	 на	 учителското	
поприще.	Драган	Манчов	разбира,	че	не	му	
е	 писано	да	 бъде	 голям	революционер	или	
водещ	духовник,	 но	има	 талант	 да	 обучава	
децата	 и	 най-важното,	 той	 съзира	 простата	
истина,	 че	 именно	 тези	 деца	 са	 бъдещето	
на	българския	народ	и	че	за	образованието	
трябва	да	се	полагат	огромни	грижи,	тъй	като	
то	 е	 гарант	 за	 добруването	 на	 народа	 и	 за	
постигането	на	неговите	стремления	и	цели.	
Драган	Манчов	е	бил	известен	с	модерните	
си	методи	на	преподаване	и	с	постоянното	си	
желание	 за	 самоусъвършенстване.	 Именно	

заради	 това	 той	 много	 бързо	 извървява	
пътя	от	учител	в	село	Радилово	до	даскал	в	
Пловдив,	 един	 от	 най-големите	 български	
просветни	и	културни	центрове	по	времето	
на	Възраждането.	

	 След	преместването	 си	 в	Пловдив	Драган	
Манчов	решава,	че	наред	с	даскалъка	може	да	
подпомогне	и	по	друг	начин	българщината	и	
се	наема	с	нелеката	задача	да	издаде	няколко	
книги.	 Най-напред	 през	 1855	 година,	 в	
разгара	 на	 Кримската	 война,	 успява	 да	
издаде	 сборника	 „Църковно	 песнопение”,	
а	 малко	 по-късно	 и	 няколко	 други	 книги,	
сред	 които	 се	 откроява	 издаденият	 през	
1861	 година	 сборник	 „Български	 народни	
стихотворения”.	 През	 1862	 година	 след	
повече	 от	 десетилетие	 преподавателска	
дейност	Драган	Манчов	решава	да	напусне	
елитното	Пловдивско	епархийско	училище,	
понеже	вярва,	че	ще	бъде	далеч	по-полезен	
на	своя	народ	като	издател,	тъй	като	по	това	
време	 такива	 хора	 почти	 няма.	 Всъщност	
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той	 се	 нарежда	 веднага	 след	 пионера	 на	
българското	 книгоиздаване	 Христо	 Г.	
Данов.	 Според	 всеобщото	 признание	 на	
историци	 и	 литератори	 Манчов	 наред	
с	 Данов	 е	 най-големият	 книгоиздател	 и	
книгоразпространител	 през	 епохата	 на	
Възраждането.	

	 Драган	Манчов	открива	своя	книжарница	
в	 Пловдив,	 а	 малко	 след	 това	 и	 нейни	

клонове	 в	 други	 български	 градове,	 сред	
които	Свищов	и	Солун.	Всички	издания	на	
Драган	 Манчов	 са	 съобразени	 с	 нуждите	
на	 българското	 училище	 и	 ни	 разкриват	
блестящия	 педагог,	 който	 волю-неволю	
е	 станал	 книжар.	 Читанките	 и	 букварите	
„Бащин	 язик”,	 издавани	 от	 батачанина,	
стават	 толкова	 популярни,	 че	 само	 до	
Освобождението	 претърпяват	 20	 издания2.	

НАУКА

Макар	да	е	разбирал,	че	неговото	призвание	
е	свързано	с	книгата,	Драган	Манчов	не	може	
безучастно	да	 гледа	революционния	кипеж	
по	българските	земи	и	се	включва	с	цялото	си	
сърце	и	душа	в	националноосвободителното	
движение	през	70-те	 години	на	XIX	век.	По	
тази	причина	османските	власти	го	арестуват	
и	така	той	прекарва	известно	време	в	затвора	
в	 Одрин.	 След	 като	 е	 освободен,	 емигрира	
в	 Румъния	 и	 там	 наследява	 печатницата	

на	 Христо	 Ботев,	 като	 започва	 издаването	
на	 първия	 български	 всекидневник	
„Секидневний	новинар”.	В	Букурещ	Манчов	
прави	 и	 едно	 от	 големите	 си	 открития,	
като	 през	 славната	 и	 кървава	 1876	 година	
отпечатва	 първата	 стихосбирка	 на	 младия	
2	Първото издание е през 1969 година. Казано с други думи, 
за 9 години има 20 издания, което е наистина впечатлява-
що постижение. 
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и	 никому	 неизвестен	 дотогава	 поет	 Иван	
Вазов.	След	това	батачанинът	става	един	от	
най-големите	 почитатели	 на	 Вазов	 и	 негов	
най-доверен	издател.	

	 След	 Освобождението	 Драган	 Манчов	 се	
установява	 в	 Пловдив,	 като	 остава	 там	 до	
края	на	живота	си.	И	в	Пловдив	продължава	
да	полага	неимоверни	усилия	за	добруването	
на	 българския	 народ	 и	 за	 развиването	 на	
българската	култура.	Започва	отпечатването	
на	 вестник	 „Народний	 глас”,	 който	 е	 един	
от	 най-популярните	 вестници	 в	 Източна	
Румелия	 до	 Съединението.	 Наред	 с	 това	
продължава	 изключително	 активната	 си	
издателска	 дейност,	 за	 което	 спомага	 и	
фактът,	 че	 вече	 разполага	 със	 собствена	
печатница.	В	периода	от	Освобождението	до	
смъртта	си	през	1908	година	Драган	Манчов	
отпечатва	 близо	 450	 книги,	 като	 огромната	
част	 от	 тях	 са	 свързани	 отново	 с	 нуждите	
на	 българските	 училища.	 Общият	 брой	 на	
всички	издадени	от	Манчов	книги	учените	
изчисляват	 на	 547.	 Това	 е	 едно	 наистина	
впечатляващо	 постижение	 и	 ни	 кара	 да	 се	
замислим	колко	голи	и	боси	щяхме	да	бъдем	
без	 хора	 като	 Драган	 Манчов	 и	 неговия	
съвременник	 и	 колега	 Христо	 Г.	 Данов.	
Неслучайно	 Вазов	 често	 ги	 споменава	 като	
два	 ярки	 образа,	 като	 два	 светли	 примера,	
като	 два	 стълба	 на	 българщината.	 Ето	
какво	 пише	 по	 този	 повод	 патриархът	 на	
българската	литература:	„О,	добрий	Манчев!	
Ти	с	Данова	бяхте	два	просветителни	факела,	
черпещи	светлината	си	не	от	много	знания,	а	
от	вътрешния	огън	на	вашите	чисти,	здрави	
български	души!”.	

	 Паметникът	 на	 Драган	 Манчов,	 обект	
на	 настоящия	 очерк,	 се	 намира	 в	 родния	
му	 град	 –	 Батак.	 Монументът	 излиза	
извън	 рамките	 на	 традиционния	 бюст	 и	
е	 изключително	 красив	 и	 въздействащ.	
Изработен	 е	 от	 камък,	 като	 прилича	 на	
стела	 или	 дори	 на	 икона,	 като	 в	 горната	

част	 е	 изсечен	 лика	 на	 големия	 даскал,	
книгоиздател,	 книгоразпространител,	
общественик,	 патриот	 и	 родолюбец.	 Под	
изображението	на	Манчов	са	изсечени	трите	
му	имена	и	годините	на	раждането	и	смъртта	
му,	 както	 и	фразата:	 „Виден	 възрожденски	
книгоиздател”.	 Като	 погледнем	 отдалеч	
паметника	 на	 Драган	 Манчов,	 ни	 се	
струва,	 че	 около	 главата	 му	 има	 ореол	 и	
той	 наистина	 заслужава	 такъв,	 тъй	 като	
благодарение	 на	 неуморната	 му	 дейност	
българските	 деца	 получават	 качествени	
учебници	 и	 училищни	 пособия,	 а	 техните	
родители	 се	 докосват	 до	 произведенията	
на	 някои	 от	 най-талантливите	 български	
автори	от	епохата.	Нека	когато	посещаваме	
героичния	Батак,	да	се	спрем	за	малко	и	пред	
прекрасния	 паметник	на	Драган	Манчов	 и	
да	му	благодарим	за	духовната	храна,	с	която	
засити	народа	ни.
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Любен Каравелов
Копривщица

	 Любен	Каравелов	е	причисляван	към	кръга	
на	най-великите	български	революционери	
и	 дейци	 за	 национално	 освобождение.	
Широката	общественост	познава	един	негов	
идеализиран	образ,	но	сред	професионалните	
историци	 от	 десетилетия	 тече	 дискусия	
за	 приноса	 на	 Каравелов	 в	 българското	
националноосвободително	 движение.	
Цялостната	оценка	на	делото	на	Каравелов	
не	е	еднозначна	в	професионалните	кръгове,	
като	се	срещат	както	апологетични	текстове	
в	негова	възхвала,	така	и	напълно	негативни	
оценки,	 част	 от	 които	 се	 опитват	 дори	
да	 очернят	 името	 му.	 Още	 от	 най-ранна	
детска	 възраст	 в	 училище	 всеки	 българин	
се	 запознава	 с	 биографията	 на	 великия	
копривщенец	и	по	тази	причина	аз	няма	да	я	
повтарям	в	този	кратък	очерк.	Тук	по-скоро	
ще	 се	 опитам	 да	 очертая	 какъв	 е	 реалният	
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принос	на	Любен	Каравелов	и	защо	въпреки	
всичките	му	грешки,	каквито	безспорно	има,	
трябва	да	го	почитаме	и	уважаваме.	

	 Както	 знаем,	 голямо	 значение	 за	
формирането	 на	 всеки	 индивид	 имат	
семейството	 и	 образованието.	 Каравелов	
е	 роден	 в	 семейството	 на	 много	 богат	
за	 времето	 си	 бегликчия,	 чийто	 род	 е	
бил	 за	 пример	 в	 цяла	 Копривщица.	 От	
семейството	си	Любен	Каравелов	наследява	
искрена	 любов	 към	 българския	 народ	 и	
уважение	 към	 традиционните	 български	
ценности	 и	 добродетели.	 Благодарение	 на	
възможностите	 на	 баща	 си	 получава	 добро	
образование,	 като	 за	 известно	 време	 учи	
в	 гръцки	 гимназион	 в	 Пловдив.	 Именно	
там,	твърде	млад	и	неопитен,	той	успява	да	
разбере	 колко	 сериозни	 са	 противоречията	
между	 българи,	 гърци	 и	 турци.	 Младият	
Каравелов	е	разочарован	от	отношението	на	
турци	и	гърци	към	българския	народ,	но	не	
е	очарован	и	от	своите	сънародници,	които	
намира	за	твърде	мекушави	и	недостатъчно	
упорити	в	защитата	на	собствените	им	права	
и	 интереси.	 След	 като	 напуска	 гръцкото	
училище	Каравелов	се	записва	в	школото	на	
Найден	 Геров	 и	 там	 се	 запознава	 с	 руската	
литература	и	руския	периодичен	печат,	като	
усвоява	отлично	руски	език.	Такава	е	базата,		
върху	която	ще	се	развива	Каравелов.	Любов	
към	собствения	народ,	но	в	никакъв	случай	
сляпо	 преклонение,	 и	 една	 много	 тънка	
нишка	 на	 разочарование	 от	 действията	 на	
българите,	която	на	моменти	ще	се	засилва	и	
ще	тласка	Каравелов	към	грешни	решения.	
Наред	с	това	при	него	винаги	е	било	много	
силно	 уважението	 към	 Русия,	 което	 на	
моменти	достига	до	преклонение.

	 През	 1857	 година,	 само	 година	 след	
тежкото	 поражение	 на	 Русия	 в	 Кримската	
война,	 Каравелов	 заминава	 за	 Москва.	
Записва	 се	 като	 слушател	 в	 Историко-
филологическия	 факултет	 на	 Московския	
университет	и	бързо	е	впечатлен	от	все	по-
широко	 прокламираните	 революционни	
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идеи	 в	 Русия.	 В	Москва	 Каравелов	 започва	
и	 литературната	 си	 дейност,	 която	 според	
всеобщите	оценки	на	 критици,	 литератори	
и	 историци	 е	 с	 много	 висока	 художествена	
стойност	и	се	явява	нов	етап	в	развитието	на	
българската	литература	през	Възраждането.	
Заради	 симпатията	 си	 към	 руските	
революционни	кръгове	Каравелов	е	принуден	
да	 напусне	 Империята	 през	 1867	 година	
и	 се	 озовава	 в	 Белград.	 В	 Сърбия	 младият	
копривщенец	 продължава	 да	 прокламира	
радикални	идеи	за	социална	справедливост	
и	 нуждата	 от	 промени	 в	 обществото	 и	
става	 много	 популярен	 сред	 различни	
сръбски	 интелектуални	
кръгове.	 Това	 обаче	
му	 донася	 обвинение	
в	 съпричастност	 към	
убийството	 на	 сръбския	
княз	 Михаил	 Обренович	
и	арест.	

	 След	 излизането	 си	 от	
затвора	 Каравелов	 не	
желае	 да	 остава	 повече	
в	 Сърбия	 и	 заминава	 за	
Букурещ,	 където	 много	
бързо	 попада	 в	 средите	
на	 революционно	
настроената	 българска	
емиграция	 и	 поради	
завидния	 си	 дар	 слово	
се	 превръща	 в	 един	 от	
основните	 й	 гласове.	
Пристигането	 на	
Каравелов	 заварва	
българската	 емиграция	 в	
Румъния	 без	 ярък	 лидер,	
тъй	 като	 Раковски	 е	
починал	наскоро,	а	Левски	
все	 още	не	 се	 е	 утвърдил	
в	 революционните	
кръгове	 на	 север	 от	
Дунава.	По	тази	причина	
Любен	 Каравелов	 полага	
огромни	 усилия	 да	 се	
превърне	 в	 лидер	 и	 в	
обединителен	 център	

на	 цялата	 българска	 емиграция	 в	 Румъния	
и	 до	 голяма	 степен	 успява	 да	 се	 справи	
с	 тази	 задача.	 Основното	 му	 оръжие	 е	
неговият	вестник	„Свобода”,	който	се	явява	
прекрасна	 трибуна	 за	идеите	на	Каравелов	
и	 около	 чиято	 редакция	 се	 събират	 много	
от	най-видните	революционери	от	епохата.	
Каравелов	подава	ръка	и	на	младия	Христо	
Ботев,	 който	 през	 1872	 година	 започва	 да	
пише	 за	 вестник	 „Свобода”,	 а	 малко	 по-
късно	 двамата	 с	 Каравелов	 поемат	 ролята	
на	 редактори	 на	 вестник	 „Независимост”,	
който	 е	 пряк	 приемник	 на	 идеите	 на	
престаналия	 да	 съществува	 в.	 „Свобода”.	 
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В	организационно	отношение	много	 важна	
роля	изиграва	Каравелов	при	сформирането	
на	БРЦК.	Макар	и	днес	все	още	да	продължават	
споровете	 кога	 точно	 и	 от	 кого	 е	 създаден	
Българският	таен	централен	революционен	
комитет,	 едно	 е	 ясно:	 Каравелов	 е	 силната	
фигура,	 която	 обединява	 около	 себе	
си	 голяма	 част	 от	 представителите	 на	
емиграцията	и	решава	да	 се	поеме	по	пътя	
на	въоръжената	борба.	Тук	последните	идеи	
на	Раковски	и	практическият	опит	на	Левски	

оказват	позитивно	влияние	върху	Каравелов	
и	 той	 се	 съгласява,	 че	 е	 нужно	 едно	 добре	
подготвено	 въстание,	 а	 не	 постоянни	
четнически	 действия,	 които	 са	 доказали	
слабата	си	ефективност.	Разбира	се	Каравелов	
допуска	и	грешки,	като	такава	може	да	бъде	
отчетена	 често	 прокламираната	 от	 него	
идея	 за	 създаване	на	Балканска	федерация,	
която	е	била	практически	неосъществима	в	
условията	на	войнствения	сръбски	и	гръцки	
национализъм	и	желанието	на	двете	държави	

да	 заграбят	 българските	 земи.	 Каравелов	
обаче	не	успява	достатъчно	бързо	да	прозре	
това,	но	 слава	Богу	Левски	 го	разбира	и	до	
сетния	си	дъх	отстоява	тезата,	че	българският	
народ	 трябва	 сам	 да	 се	 погрижи	 за	 своето	
освобождение.	 Все	 пак	 след	 известно	 време	
и	Каравелов	разбира	колко	неприложима	е	
тази	му	идея	и	я	изоставя.

	 Любен	Каравелов	безспорно	е	бил	блестящ	
оратор,	 много	 начетен	 човек	 и	 централна	

фигура	 за	 българската	 революционна	
емиграция.	 Той	 обаче	 е	 имал	 и	 някои	
слабости,	 които	 водят	 до	 фатални	 грешки.	
На	 първо	 място	 е	 бил	 много	 непостоянен,	
като	лесно	е	 заменял	една	идея	 с	друга	и	 е	
бил	 склонен	 фанатизирано	 да	 защитава	
гледната	си	точка,	без	да	вникне	в	смисъла	на	
аргументите	 на	 своите	 опоненти.	 От	 друга	
страна,	 за	 разлика	 от	 Раковски	 и	 Левски,	
той	не	е	познавал	толкова	добре	българския	
народ,	тъй	като	дълго	време	е	бил	откъснат	
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от	родната	действителност.	На	трето	място	е	
имал	нереални	очаквания	за	боеготовността	
на	 българите,	 без	 в	 действителност	 да	 е	
подпомогнал	 по	 някакъв	 друг	 начин	 освен	
чрез	 вестниците	 си	 подготвяното	 въстание.	
По	тази	причина	 се	 стига	до	разрив	между	
Каравелов	 и	 Левски,	 който	 все	 повече	 се	
задълбочава	и	който	в	крайна	сметка	води	до	
залавянето	 на	Апостола,	 ликвидирането	 на	
ВРО	и	отслабването	на	БРЦК.	

	 След	 смъртта	 на	Левски	Каравелов	 прави	
цялостна	 преоценка	 на	 дейността	 си	 и	
разочарован	 от	 постигнатото,	 се	 отделя	
от	 революционните	 кръгове,	 решавайки,	
че	 Свободата	 може	 да	 се	 постигне	 само	 по	
пътя	 на	 просветата.	 По	 тази	 причина	 след	
1874	година	се	отдава	изцяло	на	книжовна	и	
просветителска	дейност,	като	оставя	юздите	
на	 БРЦК	 в	 ръцете	 на	 младия	 и	 неопитен,	
но	 изключително	 вдъхновен	 и	 решителен	
Христо	Ботев.	

	 По	време	на	Руско-турската	война	от	1877	–	
1878	година	Каравелов	е	преводач	към	щаба	
на	руската	армия	и	по	този	начин	се	опитва	
да	изпълни	дълга	си	и	да	помогне	с	каквото	
може	на	Родината	си.	След	Освобождението	
отново	се	отдава	на	трескава	публицистична	
и	 просветителска	 дейност.	 Успява	 да	
зърне	 България	 свободна,	 но	 много	 скоро	
смъртта	 го	 покосява.	 Любен	 Каравелов	
умира	в	Русе	на	21	януари	1879	година.	Така	
големият	 патриот,	 който	 е	 прекарал	 почти	
целия	 си	 живот	 в	 борба	 за	 справедливост,	
такава	 каквато	 той	 я	 е	 разбирал,	 и	 който	
е	 със	 съществен	 принос	 за	 създаването	 и	
функционирането	на	БРЦК,	не	успява	да	се	
порадва	дълго	на	тъй	лелеяната	Свобода.

	 В	 настоящия	 брой	 Ви	 представяме	 бюст-
паметника	 на	 революционера	 в	 двора	 на	
неговата	къща-музей	–	задължителна	спирка	
за	 всеки	 гост	 на	 китното	 подбалканско	
градче.	 Паметникът	 е	 проектиран	 от	
скулптора	Петър	 Балабанов,	 а	 постаментът	
е	изработен	от	копривщенския	каменоделец	
Атанас	 Юруков.	 Официалното	 откриване	
на	монумента	 се	 е	 състояло	 на	 3	февруари	
1956	 година3.	 Образът	 на	 революционера	 е	
величествен,	като	той	е	представен	спокоен,	

уверен,	 непоколебим	 и	 взорът	 му	 сякаш	 е	
отправен	към	Свободата	и	благоденствието	
на	 българския	 народ,	 за	 които	 е	 положил	
големи	усилия.	Колкото	и	противоречива	да	
е	личността	на	Каравелов	и	каквито	и	грешки	
да	 е	 допуснал,	 той	 все	 пак	 безрезервно	
е	 обичал	 своя	 народ	 и	 своята	 Родина	 и	
се	 е	 борил	 за	 Свободата	 на	 България	 и	
най-малкото	 заради	 това	 заслужава	 да	 го	
почетем,	 като	 се	 преклоним	 пред	 неговия	
паметник.	 Искам	 да	 завърша	 настоящия	
очерк	с	думите	на	самия	Любен	Каравелов,	
които	 ни	 разкриват	 колко	 силно	 е	 обичал	
България:	„Обичам	те,	мое	мило	Отечество!	
Обичам	твоите	балкани,	гори,	сипеи,	скали	
и	техните	бистри	и	студени	извори!	Обичам	
те,	 мой	мили	 краю!	Обичам	 те	 от	 всичката	
си	душа	и	сърце,	ако	ти	и	да	си	обречен	на	
тежки	 страдания	 и	 неволи!	 Всичко,	 щото	
е	 останало	 досега	 в	 моята	 осиротяла	 душа,	
добро	 и	 свято	 -	 всичко	 е	 твое!	 Ти	 си	 оная	
благословена	 земя,	 която	 цъфти,	 която	 е	
пълна	 с	 нежности,	 със	 сияния	 и	 величие,	
следователно	ти	си	ме	научило	да	обичам	и	
да	плача	над	всяко	едно	човеческо	нещастие	
-	а	това	е	вече	много	за	един	човек”.

3	Това е датата на кончината на Каравелов по нов стил.
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Паметник на 
украинските воини 
загинали за Свободата на 
България
Варна

	 Паметникът,	 който	 представяме	 на	
Вашето	 внимание,	 се	 намира	 в	 Морската	
градина	на	град	Варна	и	както	става	ясно	от	

заглавието,	е	посветен	на	всички	украински	
воини,	 загинали	 за	Свободата	на	България.	
Тук,	 разбира	 се,	 става	 въпрос	 най-вече	 за	
украинските	 бойци,	 загинали	 по	 време	
на	 Руско-турската	 война	 от	 1877	 –	 1878	
година,	 но	 не	 само.	 В	 предходните	 векове	
украински	 бойци	 са	 участвали	 в	 редица	
военни	акции	против	Османската	империя.	
Тези	акции	дават	надежда	на	българите,	че	
рано	 или	 късно	 Османската	 империя	 ще	
бъде	 съкрушена	и	ще	можем	да	извоюваме	
свободата	си.

	 Идеята	за	самия	монумент	е	на	генералния	
консул	 на	 Украйна	 във	 Варна	 –	 Негово	
превъзходителство	Олег	Барановски	и	датира	
още	от	2002	година.	Автори	на	проекта	са	арх.	
Станчо	Веков,	Кирил	Янев	и	Радослав	Радев.	
Паметникът	е	изключително	интересен	като	
наподобява	 християнски	 параклис,	 който	
обаче	е	без	стени,	а	се	крепи	на	4	колони.	В	
средата	на	символичния	параклис	е	поставен	
монолитен	 каменен	 блок,	 върху	 който	 е	
гравиран	следният	надпис:	„На	украинските	
войни,	 загинали	 за	Свободата	на	България.	
От	 българския	 и	 украинския	 народ”	 ,	 като	
в	 долната	 страна	 на	 блока	 същият	 надпис	
е	 гравиран	 и	 на	 украински	 език,	 а	 най-
отдолу	стои	надписът	март	2006	година.	На	
върха	на	параклиса	е	поставен	православен	
кръст,	 като	 заедно	 с	 него	 общата	 височина	
на	монумента	достига	4	метра.	Много	рядко	
може	 да	 се	 види	 толкова	 красив	 и	 толкова	
нестандартен	 като	 замисъл	 и	 изпълнение	
паметник	 и	 прави	 чест	 на	 украинските	
дипломати	 и	 на	 българските	 автори	 на	
идеята,	 че	 са	 намерили	 най-удачния	
възможен	начин	да	изразят	почитта	си	към	
всички	онези	украински	герои,	загинали	за	
свободата	 на	 България.	Монументът	 има	 и	
много	 добре	 изградено	 осветление	 и	 вечер	
също	привлича	десетки	минувачи,	които	се	
наслаждават	 на	 красотата	 и	 обаянието	 му.	
Изключително	радостен	факт	 е,	 че	 именно	
в	 България	 е	 открит	 първият	 паметник,	
свързан	 с	 Украйна,	 на	 целия	 Балкански	
полуостров.	 Това	 за	 пореден	 път	 доказва	
колко	 близки	 са	 отношенията	 между	
нашите	 две	 държави	 и	 колко	 общи	 неща	
имат	 българският	 и	 украинският	 народ.	
Заслужава	си	всеки	гост	на	град	Варна,	докато	
се	разхожда	из	Морската	градина,	да	отдаде	
почит	на	тези	знайни	и	незнайни	украинци,	
отдали	живота	си	заради	българската	кауза.

	 Нека	 само	 с	 няколко	 думи	 да	 споменем	
подвизите	 на	 украинските	 герои,	 воювали	
за	 Свободата	 на	 България	 и	 българите	 в	
различните	исторически	периоди.	Първото	
сведение	за	украинци,	сражаващи	се	срещу	
османците,	 се	 отнася	 за	 втория	 поход	 на	
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крал	 Владислав	 III	 Ягело	 и	 по-конкретно	
за	 участието	 на	 украински	 контингенти	
в	 прословутата	 „Битка	 на	 народите”,	
разиграла	 се	 на	 10	 ноември	 1444	 година	
край	 Варна.	 За	 жалост	 битката	 е	 загубена	
от	 християнските	 войски	 и	 самият	 полско-
унгарски	 крал	 намира	 смъртта	 си	 в	 нея,	
но	 фактът,	 че	 украински	 бойци	 се	 бият	
срещу	османците	още	през	XV	век,	не	бива	
да	 бъде	 забравян.	 В	 следващите	 два	 века	
множество	набези	на	украински	и	казашки	
войски	от	територията	на	днешна	Украйна	

притесняват	 османските	 власти	 в	 областта	
на	 долното	 течение	 на	 река	 Дунав,	 като	
през	 1610	 година	 казаците	 дори	 успяват	 да	
превземат	 силно	укрепената	крепост	Варна	
и	 да	 освободят	 множество	 пленници.	 Така,	
макар	да	не	успяват	да	прогонят	османците	
от	Балканите,	украинските	бойци	дават	вяра	
на	българското	население,	което	осъзнава,	че	
османците	не	са	непобедими	и	че	рано	или	

късно	ще	се	появи	възможност	да	извоюваме	
нашата	Свобода.

	 Тази	възможност	се	открива	след	зверското	
потушаване	 на	 Априлското	 въстание	 и	 е	
заплатена	 с	 кръвта	 на	 хилядите	 герои	 и	
мъченици,	презрели	смъртта	и	изправили	се	
голи,	боси	и	невъоръжени	срещу	османците.	
Често	 единственото	оръжие	на	българите	 е	
била	вярата	им	в	справедливостта	на	Делото	
и	 надеждата	 им	 за	 едно	 по-добро	 бъдеще,	
бъдеще,	в	което	българите	ще	имат	собствена	

държава.	 Много	 често,	 когато	 се	 връщаме	
към	онези	героични	и	съдбовни	за	народа	ни	
години	и	по-конкретно	към	Руско-турската	
война	 от	 1877	 –	 1878	 година,	 си	 спомняме	
за	 подвига	 на	 българските	 опълченци	и	на	
руските	 и	 румънските	 воини,	 сражавали	
се	 рамо	 до	 рамо	 с	 нас	 срещу	 петвековния	
поробител.	Често	обаче	забравяме,	че	Русия	
по	 онова	 време	 е	 огромна	 империя	 и	 в	
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нейните	войски	са	служели	волжки	българи,	
чуваши,	 представители	 на	 различните	
кавказки	 народи,	 естонци,	 финландци	 и	
украинци.	 Този	 списък	разбира	 се	може	да	
бъде	 продължен	 още,	 но	 засега	 ще	 спрем	
до	 участието	на	 украинските	 бойци,	 чиито	
прекрасен	 паметник	 можете	 да	 видите	 на	
представените	 снимки.	 Украински	 воини	
участват	 във	 всички	 етапи	на	 войната	и	по	
всички	 направления,	 като	 най-паметно	 е	
участието	 на	 няколко	 пехотни	 полка	 от	
Полтавската	губерния	при	сраженията	около	
връх	Шипка.	Мнозина	украинци	загиват	по	
време	 на	 войната,	 но	 саможертвата	 им	 не	
е	 напразна.	 Българският	 народ	 получава	
шанс	 да	 изгради	 своя	 собствена	 държава,	
а	 признателните	 българи	 винаги	 ще	 си	
спомнят	 помощта	 на	 своите	 украински	
съюзници	и	 винаги	ще	почита	паметта	им.	
Може	 би	 най-подходящото	 място,	 където	
всеки	 от	 нас	 може	 да	 демонстрира	 своята	
признателност,	е	паметника	на	украинските	
воини	във	Варна.

НАУКА



 http://nauka.bg 20

НАУКА

Юрий Гагарин
Варна

	 Какво	прави	човекът	човек?	Какво	толкова	
го	 различава	 от	 всички	 други	 биологични	
видове	на	планетата	Земя?	Могат	да	се	дадат	
милиони	 отговори	 на	 тези	 два	 въпроса,	
но	 едва	 ли	някога	ще	 успеем	да	 отговорим	
напълно	 изчерпателно.	 Все	 пак	 ето	 някои	

от	 нещата,	 които	 са	 най-характерни	
за	 хората:	 желанието	 за	 постоянно	
самоусъвършенстване;	 поставянето	 на	 все	
по-високи	 и	 по-високи	 цели;	 идеализмът,	
който	може	да	се	нарече	още	и	стремеж	към	
звездите	или	към	небето,	и	желанието	духът	
да	 се	 извиси,	 да	 надмогне	 ограниченията	
на	физическото,	 на	 земното,	 и	 да	 полети	 в	
космоса.	 Първият	 човек,	 който	 успява	 на	
практика	 да	 направи	 това,	 да	 се	 докосне	
до	 космоса,	 е	 съветският	 космонавт	 Юрий	
Алексеевич	Гагарин.

	 Тук	 няма	 да	 Ви	 разказвам	 подробно	
биографията	 на	 Гагарин,	 а	 само	 ще	
спомена,	 че	 той	 е	 роден	 през	 1934	 година	
в	 село	 Клушино,	 Смоленска	 област.	 През	
1957	 година	 завършва	 I	 Военноавиационно	
училище	 „Климент	 Ворошилов”	 в	 град	
Оренбург	 и	 е	 изпратен	 да	 служи	 в	 122	
изтребителна	 авиационна	 дивизия	 на	
Северния	 флот.	 Любовта	 към	 летенето	
на	 Гагарин	 е	 била	 пословична	 и	 той	 е	
прекарвал	 колкото	 се	 може	 повече	 време	
във	въздуха.	Уменията,	амбицията	и	волята	
му	 са	 забелязани	 от	 ръководителите	 на	
космическата	 програма	 на	 СССР,	 за	 която	
Гагарин	 кандидатства,	 и	 той	 е	 включен	
в	 групата	 от	 летци,	 които	 се	 подготвят	
за	 космонавти.	 Няколко	 месеца	 преди	
полета	 е	 решено	 именно	 Гагарин	 да	 бъде	
първият	космонавт,	заради	безупречната	му	
дисциплина	и	впечатляващите	му	резултати	
по	време	на	подготовката.	

	 Съдбоносният	ден	за	Юрий	Гагарин,	а	и	за	
цялото	 човечество,	 е	 12	 април	 1961	 година,	
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когато	в	9	часа	и	7	минути	московско	време	от	
космодрума	в	Байконур	излита	космическият	
кораб	„Восток	1”.	Първият	човек	в	космоса	
прави	 една	 пълна	 обиколка	 около	 Земята	
за	 108	 минути,	 след	 което	 навлиза	 в	 земна	
орбита	и	се	опитва	да	приземи	космическия	
кораб,	 но	 поради	 проблеми	 със	 системите	
за	 приземяване	 решава	 да	 катапултира	
и	 се	 приземява	 с	 парашут.	 Новината	 за	
успешния	полет	моментално	обикаля	целия	
свят	 и	 дава	 нова	 надежда	 на	 човечеството,	
че	 все	 още	 има	 простори,	 към	 които	 да	 се	
стремим	и	че	трябва	да	загърбим	дребните	
си	злободневни	дрязги	в	името	на	една	по-
висша	цел.	Не	бива	да	забравяме,	че	всичко	
това	 се	 случва	 в	 епохата	 на	 „Студената	
война”.	

	 Полетът	 на	 Гагарин	 му	 носи	 световна	
известност	 и	 той	 няколко	 пъти	 обикаля	
целия	 свят,	 като	 навсякъде	 е	 приеман	
изключително	радушно.	След	завръщането	
си	 в	 СССР	 продължава	 упорито	 да	 работи	

по	 космическата	 програма	 на	 своята	
Родина.	 На	 27	 март	 1968	 година	 обаче	 се	
случва	 нещастен	 инцидент	 и	 самолетът,	 с	
който	лети	Юрий	Гагарин,	се	разбива,	като	
по	някаква	 зла	ирония	на	 съдбата	първият	
човек,	полетял	в	космоса,	намира	смъртта	си	

в	 авиокатастрофа.	Причините	 за	 нея	 не	 са	
напълно	и	окончателно	изяснени,	но	едно	е	
ясно	–	Юрий	Гагарин	завинаги	напуска	този	
свят	и	отива	на	небето.	Небето,	което	винаги	
е	било	негова	цел	и	негова	голяма	любов.	

	 По	време	на	първата	си	световна	обиколка	
след	космическия	полет	Гагарин	се	озовава	
и	в	България,	където	на	26	май	1961	година	
засажда	 сребриста	 ела	 във	 Варна.	Мястото,	
на	 което	 първият	 човек	 полетял	 в	 космоса	
засажда	 елата,	 днес	 се	 нарича	 „Алеята	 на	
космонавтите”	 и	 е	 една	 от	 атракциите	 на	
Морската	 ни	 столица.	 Всеки	 космонавт,	
който	 е	 посещавал	 България	 след	 това,	
засажда	там	по	едно	дръвче,	като	в	памет	на	
космонавтите	са	поставени	плочи	с	техните	
имена.	В	центъра	на	тази	своеобразна	алея	
днес	 е	 поставен	 бюст-паметник	 на	 Юрий	
Гагарин.	Монументът	е	официално	осветен	и	
открит	на	8	октомври	2011	година.	Проектът	
е	 дело	 на	 скулптора	 Алексей	 Леонов,	 а	
средствата	са	осигурени	от	международната	
благотворителна	фондация	„Диалог	между	
културите	–	единен	свят”.	Целият	монумент	
е	с	височина	2,30	метра,	а	бюстът	на	Гагарин	
е	 изработен	 от	 бронз.	 Той	 е	 представен	
със	 скафандър,	 но	 лицето	 му	 е	 оставено	
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открито,	като	най-силно	впечатление	прави	
добротата,	 която	 излъчва	 лика	му,	 както	 и	
надеждата	 за	 едно	по-добро	 бъдеще,	 която	
откриваме	 в	 погледа	 на	 космонавта.	 На	
постамента	 е	 изписано:	 „Юрий	 Гагарин.	
Първият	 летец	 космонавт	 12	 април	 1961	
година”,	 а	 над	 този	 надпис	 е	 гравиран	
подписът	 на	 Гагарин.	 Около	 паметника	 в	
„Алеята	 на	 космонавтите”	 са	 разположени	
паметните	плочи,	за	които	вече	стана	дума.	
Голяма	част	от	тях	са	поставени	преди	1989	
година	и	не	са	били	поддържани	и	по	тази	
причина	 сега	 са	 заменени	 с	нови,	 които	 са	
по-скромни	по	размери,	но	изглеждат	доста	
по-добре.	На	 тези	плочи	можете	да	 видите	
имената	 на	 съветските	 космонавти:	 Юрий	
Гагарин,	 Павел	 Беляев,	 Георги	 Береговой,	
Алексей	 Леонов,	 Валентина	 Терешкова,	
Валерий	 Биковски,	 Андриян	 Николаев,	
Алексей	 Елисеев,	 Павел	 Попович,	 Алексей	
Губарев	 и	 Николай	 Рукавишников.	 Редом	
до	 тях	 гордо	 стоят	 имената	 и	 на	 двамата	
български	 космонавти	 Георги	 Иванов	 и	
Александър	Александров,	които	ни	карат	да	
се	гордеем	с	факта,	че	и	наши	сънародници	
са	 част	 от	 устрема	 на	 човечеството	 към	
необятните	простори	на	космоса	и	Вселената.	
„Алеята	на	космонавтите”	е	едно	интересно	
място,	на	което	можем	да	заведем	децата	си	
или	където	самите	ние	можем	да	отидем,	за	
да	се	докоснем	до	магията	на	космоса	и	да	си	
припомним	 максимата,	 че	 човек	 е	 толкова	
велик,	колкото	са	велики	мечтите	му.

Христо Фотев
Бургас

	 Паметникът	на	поета	Христо	Фотев,	 дело	
на	 скулптора	 Никола	 Станчев	 и	 архитект	
Росица	 Йовчева,	 е	 открит	 на	 3	 септември	
2007	 г.	 в	Морската	 градина	 на	 Бургас	 след	
близо	година	работа	и	пет	идейни	проекта.	

Авторът	 на	 композицията	 е	 представил	
образа	на	бургаския	поет	приседнал	върху	
стара	 смокиня,	 дървото	 на	 мъдростта,	
обърнат	 с	 лице	 към	 морето,	 което	 Фотев	
превръща	в	основен	символ	на	творбите	си	и	
в	начин	да	изрази	поетическата	си	личност.			

	 Откриването	на	паметника	е	тържествено	
събитие,	 на	 което	 присъстват	 политически	
и	 културни	 дейци	 и	 е	 съпроводено	 с	
учредяване	 на	 национален	 конкурс	 за	
поезия	на	името	на	Христо	Фотев.	

	 Паметникът,	 издигнат	 само	 пет	 години	
след	 смъртта	 на	 поета,	 и	 признанието	 на	
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съвременниците	 му	 ознаменуват	 едно	
рядко	 явление	 в	 българската	 култура	
и	 една	 противоречива,	 „непригодна”	
към	 всекидневното	 битие	 личност.	 Това	
явление	и	тази	личност	все	още	не	са	изцяло	
изследвани,	 нито	 са	 влезли	 в	 учебниците,	
но	 спомените	 на	 спътници	 и	 приятели	 и	
преиздаваните	му	стихове	вече	започват	да	
обгръщат	с	митология	Христо	Фотев.

	 Той	е	странен,	нетипичен	интелектуалец,	
пример	за	самороден	талант.	„Едно	момче,	

дете	 на	 бежанци	 –	 най-обикновени	 бедни	
хора,	 израснало	 в	 покрайнините	 на	 града.	
Не	 успяло	 да	 завърши	 дори	 гимназия...”,	
както	 пише	 Недялко	 Йорданов.	 И	 все	 пак	
това	 момче	 става	 „живата	 метафора	 на	
съвременната	родна	поезия”,	лице	и	гордост	
на	българската	култура.	

	 Биографичната	 справка	 за	 поета	 е	
разнолика:	 роден	 в	 Истанбул	 (25	 март	
1934	 г.),	 завършил	 фабрично-заводско	
училище	 в	 Сливен	 (1951).	 Кандидатства	 в	
Художествената	 академия,	 но	 не	 успява	 да	
издържи	 изпитите.	 Прекарва	 осем	 месеца	
като	моряк	на	риболовен	кораб	(1953	–	1954),	
художник	 в	 стенописното	 ателие	 на	 Дом	
„Украса“,	Ямбол	(1957	–	1959),	драматург	на	
Бургаския	драматичен	театър	„А.	Будевска“	
(1961	 –	 1962),	 творчески	 секретар	 на	
дружеството	 на	 бургаските	 писатели	 (1964	

–	 1990),	 главен	 редактор	 на	 алманах	 Море	
(1990).	Христо	Фотев	умира	на	27	юли	2002	г.

	 Още	 в	 началото	 на	 творческия	 си	 път	
получава	признание	–	след	първата	си	книга	
„Баладично	 пътуване”	 (1961	 г.)	 Христо	
Фотев	 е	 приет	 в	 Съюза	 на	 писателите.	 „А	
членството	 в	 СБП	 означаваше	 много	 за	
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един	 провинциален	 поет	 –	 най-малкото	 –	
признаване	на	висше	образование	и	закрила	
от	всякакви	възможни	агресии	на	милиция	
и	други	органи.”	(Недялко	Йорданов)	

	 Следват	 книги	 и	 множество	 награди,	
но	 извън	 фактите	 и	 датите	 стои	 поетът	
срещу	 реалността	 в	 търсене	 на	 духовните	
възможности	 за	 оцеляване.	 Описва	 ги	 с		
драматичното	усещане	за	обреченост:	

	 Първите	 стихотворения	 в	 „Литературен	
фронт”,	 първото	 усещане	 за	 уязвимост	 –	
значи	трябва	да	живея	така,	че	ръката,	която	
ме	пронизва	да	премине	през	мен	както	през	
въздуха...	Да	не	държа	на	членство	в	партия,	

брак	с	жена,	семейство...	Това	да	бъде	моето	
„силово	поле”	за	защита...

	 Христо	Фотев	води	ексцентричен	бохемски	
живот	и	създава	необщоприета	поезия,	което	
за	 времето	 и	 обстоятелствата	 е	 човешки	 и	
творчески	 бунт,	 геройство,	 но	 означава	 и	
живот	 в	 неразбиране	 и	 трагична	 самота.	
Достойнството	да	отстоява	артистичната	си	
свобода	се	проявява	и	след	1989	г.,	когато	не	се	
отрича	от	„Изпълкомът	заседава”	например	
и	 все	 още	 недолюбван	 от	 общественото	
мнение,	продължава	енергично	работата	си	
за	 каузата	 на	 литературно-художествения	
алманах	„Море”.	

	 С	 активните	 усилия	 на	 Христо	 Фотев	
в	 алманах	 „Море”,	 през	 80-те	 години	

Бургас	 се	 превръща	 в	 духовен	 център	
на	 алтернативната	 българска	 култура.	
Един	 съвременен	 кръг	 „Мисъл”,	 в	 който	
намират	 трибуна	 автори	 като	 Ивайло	
Петров,	 Константин	 Павлов,	 Николай	
Кънчев,	 Иван	 Радоев	 и	 др.	 Първоначално	
алманах	„Море”	е	създаден	като	регионално	
бургаско	 издание,	 но	 скоро	 се	 превръща	 в	
литературна	 зона,	 свободна	 от	 цензура	 –	 в	
национално	 списание,	 конкуриращо	 се	 с	
авторитетните	 по	 това	 време	 „Пламък”,	
„Септември”,	 „Съвременник”.	 Алманахът	
просъществува	до	1992	г.,	когато	с	решение	
на	 бургаския	 общински	 съвет	 е	 закрит.	
Последен	главен	редактор	е	Христо	Фотев.

	 Вечността	 приема	 Христо	 Фотев	 и	
„несъгласната”	му	поезия,	която	предстои	да	
бъде	разгадавана.	А	паметникът	на	брега	на	
морето	е	повод	да	погледнем	към	близкото	
си	минало	и	към	героите	на	тихия	бунт,	за	
да	разберем	хулиганската	смелост	на	поета	
да	жертва	себе	си,	за	да	спаси	душите	ни.
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	 Паметникът	е	дело	на	известния	скулптор	
Михаил	 Шапкарев,	 сам	 потомък	 на	
българския	 възрожденец	 и	 фолклорист	
Кузман	 Шапкарев.	 Този	 паметник	 е	 един	
от	 редицата	 успешни	 експерименти	 на	
автора	 в	 монументалното	 изкуство,	 където	
Шапкарев	 въвежда	 нови	 композиционни	
и	 пластични	 прийоми	 в	 използването	 на	
врачанския	камък.	

	 Паметникът	 в	 Копривщица	 отбелязва	
началото	на	живот,	изпълнен	с	обществена,	
политическа	 и	 главно	 просветителска	
работа,	чрез	която	Найден	Геров	се	стреми	
да	даде	лице	и	самосъзнание	на	своя	народ,	
да	 го	 издигне	 до	 културните	 постижения	
на	 свободните	 общества.	 По	 време	 на	
българското	Възраждане	в	Русия	и	западните	
страни	 бурно	 се	 развиват	 техническите	
нововъведения,	 а	 заедно	 с	 тях	 и	 научните	
търсения.	

	 Високо	образован	и	ревностно	ангажиран	
с	проблемите	на	своя	народ,	Найден	Геров	
заема	 мястото	 и	 ролята	 на	 първосъздател	
на	 научни	 и	 културни	 ценности	 –	 издава	
първата	поема	на	новобългарски	език	„Стоян	
и	 Рада“,	 поставя	 началото	 на	 пътеписания	
жанр	 в	българската	литература,	 автор	 е	на	
първия	 многотомен	 тълковен	 речник	 на	
български	език.	

	 Като	 типичен	 възрожденски	
енциклопедист	 Найден	 Геров	 се	 труди	
в	 разнопосочни	 области.	 Освен	 учител	
и	 общественик,	 по	 чиято	 инициатива	
за	 първи	 път	 се	 организира	 празник	 на	
светите	 братя	 Кирил	 и	 Методий,	 той	 е	
писател,	 езиковед,	 фолклорист,	 а	 също	 и	
философ	и	учен-естественик	–	по	време	на	
учението	си	в	Ришельовския	лицей	в	Одеса	
издава	 книгите	 „Няколко	 думи	 за	 превода	
на	 математическата	 география“	 (1842)	 и	
„Начала	на	християнското	учение“	(1843).	

	 Но	все	пак	Найден	Геров	е	много	различен	
от	 съвременниците	 си.	 Ето	 как	 Георги	
Константинов	описва	нетипичната	за	онова	
време	 и	 място	 изключителна	 личност:	
„Имаме	 пред	 себе	 си	 един	 спокоен	 и	
благороден	 дух,	 роден	 за	 съзерцателна	 и	
кабинетна	 работа,	 поставен	 всред	 условия,	

Найден Геров
Копрившица

	 В	брой	43	на	сп.	„Българска	наука”	вече	Ви	
представихме	личността	и	делото	на	Найден	
Геров	и	неговия	паметник	в	Пловдив,	където	
великият	 българин	 е	 развивал	 голяма	 част	
от	народополезната	си	дейност.

	 Сега	 ще	 се	 върнем	 към	 началото,	 за	 да	
посетим	 паметника	 на	 Найден	 Геров	 в	

родната	 Копривщица	 и	 ще	 се	 опитаме	
да	 погледнем	 към	 възрожденеца	 през	
литературните	му	и	езиковедски	усилия.

	 За	разлика	от	паметника	в	Пловдив,	където	
Найден	Геров	е	изобразен	в	цял	ръст	с	книга	
в	ръка,	в	Копривщица	близо	до	центъра	на	
града,	 пред	 неговата	 родна	 къща	 можем	
да	 видим	 бюст-паметник,	 тържествено	
открит	 през	 1998	 г.	Мястото	 на	 паметника	
е	 символично	 и	 с	 това,	 че	 в	 къщата	 се	 е	
помещавало	училището,	където	е	преподавал	
бащата	на	Найден	Геров	и	в	което	самият	той	
е	започнал	образованието	си. 
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които	не	признават	никакво	разпределение	
на	 труда	 и	 които	 от	 учения	 искат	 да	
правят	 герой,	 от	 съзерцателя,	 борец.	 Това	
е	 епоха,	 в	 която	 никой	 не	 може	 да	 узнае	
преобладаващите	склонности	на	природата	
си,	епоха	на	велики	увлечения,	които	търсят	
само	 едно	 –	 свободата,	 без	 да	 подбират	
средствата	 и	 героите.	 Та	 и	 Найден	 Геров,	
който	 в	 днешно	 време	 би	 бил	 само	 един	
почетен	академик,	по	силата	на	тия	условия	
на	 времето	 си,	 трябва	 тъй	 често	 да	 мени	
своите	роли.	Това	е	трагедията	и	величието	
на	 всички	 наши	 дейци	 от	 времето	 преди	
Освобождението.”

	 Литературните	 и	 филологическите	
занимания	 увличат	 Найден	 Геров	 още	
в	 Одеса,	 където	 в	 културната	 среда	 на	
българската	 емиграция	 и	 повлиян	 от	
руските	 фолклористи	 поезията	 му	 слага	
началото	на	ново	българско	стихосложение.	
Стиховете	му,	които	така	и	не	отпечатва,	са	
първата	 българска	 революционна	 поезия,	
достигнала	 по-късно	 гениален	 апогей	 у	
Ботев.	

	 Най-стойностен	 художествен	 израз	 на	
емигрантския	 блян	 по	 родината	 и	 на	
стремежите	 на	 народния	 дух	 е	 поемата	
„Стоян	 и	 Рада”,	 отпечатана	 през	 1845	
г.	 в	 Одеса.	 В	 нея	 за	 първи	 път	 виждаме	
преработка	 на	фолклорен	 сюжет	 –	 похват,	
усъвършенстван	с	времето	и	използван	и	до	
сега	в	българската	поезия	и	проза.	Любовният	
мотив,	 който	 излиза	 извън	 канона	 на	
патриотично-борческата	повеля	на	времето,	
залага	 още	 една	 нова	 за	 българската	
литература	романтична	тенденция.	Найден	
Геров	отпечатва	поемата	и	 за	да	докаже	на	
мнозина	българи,	че	говоримият	български	
език	е	пригоден	за	поетически	изказ.	Така	с	
поемата	на	един	22	годишен	младеж	започва	
и	 официализирането	 на	 нашия	 език	 и	
приближаването	на	всекидневната	реч	към	
една	 научна	 норма,	 която	 днес	 изучаваме	
като	всеизвестна	даденост.

	 Епохалното	дело	на	Найден	Геров,	в	което	
са	 отразени	 неговата	 широка	 култура	 и	
упорството	на	 академичния	ум,	 е	неговият	
„Речник	 на	 блъгарский	 язик,	 с	 тлъкувание	
речити	 на	 блъгарски	 и	 русски.	 Събрал,	
нарядил	и	на	свят	изважда	Найден	Геров”.	

В	 продължение	 на	 петдесет	 години	 той	
събира	думи,	изречения,	пословици,	откъси	
от	 песни	 и	 собствени	 имена,	 за	 да	 положи	
основата	 на	 този	 писмен	 паметник	 на	
българския	език	и	творчество.	

	 Много	 български	 книжовници	 от	 онова	
време	пишат	граматики,	събират	материали	
за	 речници	 и	 т.	 н.	 Интересът	 към	 езика,	
заедно	с	тоя	към	бита	и	историята	на	народа,	
са	 типични	 за	нашето	Възраждане.	Самият	
Найден	Геров	издава	редица	филологически	
изследвания,	 в	 които	 се	 застъпва	 за	 строго	
етимологичното	 писане	 с	 разбирането,	 че	
съвременният	му	български	език	по	звучене	
и	 правопис	 е	 най-близък	 до	 църковно-
славянския	 (т.	 е.	 старобългарския),	 с	 което	
създава	цяла	правописна	школа.
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	 Но	речникът	е	забележително	постижение,	
тъй	като	в	него	е	събрана	огромна	като	обем	
част	 от	 словното	 богатство	 на	 тогавашните	
българи.	 Никой	 до	 тогава,	 а	 и	 дълго	 след	
това,	не	е	успял	с	такава	ерудиция,	сериозна	
професионална	подготовка	и	изключителна	
обич	 към	 българската	 реч	 да	 подреди	
и	 анализира	 живия	 променлив	 език	 с	
отразения	 в	 него	 мироглед	 и	 традиции	 на	
българина.

	 Българският	 език	 се	 еманципира	 от	
езиците	 на	 Османската	 империя	 като	 език	
на	 отделна	 култура,	 народ	 и	 държава.	 Той	
става	 инструмент	 за	 ново	 национално	
самосъзнание.	На	него	се	пише,	публикуват	
се	 художествени	 и	 научни	 произведения,	
той	 се	 изучава	 и	 кодифицира.	 Найден	
Геров	 започва	 това	дело	и	 се	 труди	 за	него	

със	страстта	на	учен	и	родолюбив	българин	
през	целия	си	живот.	

	 А	паметникът	в	Копривщица	и	символиката	
около	него	разказват	нашата	лична	история,	
когато	 за	 първи	 път	 влезем	 в	 школото	 и	 с	
неуверена	 детска	 ръка	 напишем:	 „Аз	 съм	
българче...”
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