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паметници на България
Петя Дубарова
Бургас

Българската
поезия
по
време
на
управлението
на
Българската
комунистическа партия в повечето случаи
плътно следва канона на социалистическия
реализъм. Малцина са лириците дръзнали
да излязат извън рамката на утвърдения от
партията и държавата стил в литературата
като не всички от тях успяват да преодолеят
цензурата и се налага някои да публикуват
стиховете си чак след 10 ноември 1989 година.
Петя Дубарова е една от най – интересните
български поетеси от този период както
заради прекрасните си стихове, така и заради
трагичната си и обвита в мистерия смърт.
Въпреки всичко стиховете на бургаската
поетеса пробиват през цензурата и малко
след смъртта й е издадена единствената
й стихосбирка „Аз и морето”, а няколко
години по – късно са събрани всички нейни
произведения и заедно с личния й дневник
са публикувани под заглавието „Най –
синьото вълшебство”. Освен това посмъртно
са издадени още 2 сборника с нейни
произведения.

ранна детска възраст, а на 10 години вече е
написала първата версия на стихотворението
си „Морето”. Първите поетически опити на
невръстната бургазлийка са публикувани
във вестниците „Септемврийче” и „Народна
младеж”, както и в списанията „Родна реч”
и „Младеж”. Талантливата възпитаничка
на Английската гимназия в Бургас създава
не само поетически текстове, но и разкази
и приказки. Искреността, вярата в доброто,
веселието и радостта, които струят от
написаното от Дубарова са в ярък контраст със
сивото ежедневие на българското общество

Петя Дубарова е родена на 25 април
1962 година в град Бургас. Майка й е
учителка и това оказва голямо влияние
при формирането й като личност и при
изграждането й като поет. Освен майката
Мария Дубарова голямо влияние върху
младата поетеса оказват двама известни
поети – Христо Фотев и Григор Ленков.
Дубарова започва да създава стихове в най –
http://nauka.bg
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във втората половина на 70-те години на ХХ
век. Вероятно това е карало младата девойка
да се чувства неразбрана, някак не на място
и в крайна сметка е възможно това да е една
от причините, довели до нейното решение
да сложи край на живота си.

Паметникът на
Царя Освободител
София

На 4 декември 1979 година, още
ненавършила 18 години, Петя Дубарова
се самоубива в родния си дом чрез
поглъщането на сънотворни хапчета. И до
днес причините за ненавременната смърт
на детето – чудо на българската поезия,
както понякога е наричана тя, са забулени
в тайна. Има множество версии, хипотези
и предположения. Според основната,
самоубийството на талантливото момиче е
предизвикано от намаляване на оценката
й за поведение в училище, в резултат на
скалъпени обвинения в саботаж от страна
на нейни съученици и учители по време на
училищна бригада в бирена фабрика. От
дистанцията на времето трудно можем да
определим конкретните причини за смъртта
на Петя Дубарова, но както при други велики
поети угасва и нейният„ живот неживян”.
Паметникът на Петя Дубарова се намира
в Бургаската морска градина, едно от
любимите й места приживе. Издигнат е
през 2010 година и е дело на скулптора
Радостин Дамасков и архитект Владимир
Милков. Официалното откриване се състоя
на 5 ноември 2010 година, като мястото на
паметника в самата градина не е случайно
избрано. От една страна той е с изглед към
така любимото й Черно море, а от друга се
намира близо до този на нейния вдъхновител
и наставник Христо Фотев. Самият паметник
е излят от бронз и е с височина 3 метра,
като отдолу има 40-сантиметрова гранитна
основа. Петя Дубарова е представена в цял
ръст, пристиснала ръце към тялото си и с
поглед отправен сякаш в едно по-светло
бъдеще. Бъдеще, в което поетесата искрено
вярваше, но така и не доживя да види.

В миналите броеве на списание „Българска
наука” ви запознахме с няколко паметника,
свързани с Руско – турската война от 1877 –
1878 година. Този военен конфликт много
често е наричан Освободителна война
и по тази причина руският император
Александър II е наречен от благодарния
български народ – Цар Освободител.
Всъщност Александър II е наречен Цар
Освободител от руските крепостни селяни
още след Кримската война, тъй като решава
да отмени изключително нехуманното
крепостно право. Няколко десетилетия
по – късно същият този руски император
започва война срещу Османската империя,
която цели разрешаване на Източния
въпрос и която в крайна сметка довежда до
създаването на автономното, трибутарно
Княжество България.
http://nauka.bg
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динамична международна обстановка, все
повече българи се питат: „Какво трябва да
изпитваме към Русия?”. Здравият разум ни
води към единствения възможен отговор –
признателност. Човек би трябвало да изпитва
безкористна, безпрекословна и силна любов
само към собствената си държава, а не да се
привързва към чужди страни. Същевременно
не бива да бъдем неблагодарни и с лека ръка
да подминаваме саможертвата на хиляди
руски и други чуждоземни воини, паднали
в името на българската кауза. Именно
руснаците наред с румънците, финландците
и редица други народи, са воювали рамо до
рамо с българското опълчение в битката за
възстановяването на българската държавност.
Признателността ни към тези бойци ще бъде
вечна! Вечна памет на героите!
Идеята за поставяне на паметник на цар
Александър II и на храбрите руски воини,
загинали за свободата на България се заражда
непосредствено след Освобождението, но
В паметта на поколения българи руският
цар Александър II остава с образа на могъщ
и справедлив владетел, пожертвал десетки
хиляди свои бойци за свободата на България.
В някои моменти от историята на нашата
държава след Освобождението дори се
стигаше дотам Русия сляпо да се боготвори,
заради оказаната помощ, без реално да се
взема предвид факта, че православната
империя обявява война на османците в
преследване на своите собствени имперски
интереси. Въпреки обективните факти,
много българи и до днес питаят любов
към Русия и я чувстват като най-близката
нам държава. Тази любов поражда едно
голямо разделение в обществото ни,
разделение водещо началото си от годините
непосредствено след Освобождението. Това
са тъй наречените русофили и русофоби.
Като всяко подобно разцепление и това не ни
донесе нищо добро, а напротив - бе причина
за множество грешки, страдания и нещастия.
Днес, в условията на изключително
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дълго време не се стига до единодушие къде
да бъде паметникът, какво да представлява,
кога да се постави и т.н. За това допринася
посоченото по- горе разделение в българското
общество и особено по случай руските
действия по време на Съединението и след
неговото осъществяване. Фактът, че Русия

категорично се обявява против Съединението
на Княжество България и Източна Румелия,
както и намесата й в българския политически
живот чрез организирането на преврат
срещу княз Александър I Батенберг, поставя
на сериозно изпитание признателността на
нашия народ. Все пак през 1900 година, след
като са преодолени проблемите между двете
държави, започва реализацията на идеята за
издигане на паметник на царя-освободител.
Проведен е конкурс за избор на проект като
победител става италианският скулптор
Арнолдо Дзоки, автор на монументите на
Гарибалди в Болоня, на Христофор Колумб
в Буенос Айрес и на още много паметници
по света, в това число и няколко в България.
Помощник на Дзоки при подготовката и
осъществяването на проекта за паметник на
Цар Освободител е българският архитект
Никола Лазаров.
http://nauka.bg
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Изработен е от черен полиран гранит,
докаран на волски коли от Витоша. Има
типичната за този период пирамидална
конструкция, като най – отгоре е поставена
статуя на император Александър II,
възседнал своя кон. Изработената от бронз
фигура на руския самодържец е висока 4,5
метра. Общата височина на паметника е 12
метра. Фигурата на руския монарх излъчва
огромна мощ, достолепие, власт, но и едно
тъй характерно за великите хора спокойствие.
То, най-вероятно, се дължи на увереността
в собствените сили и в успеха, увереност
толкова присъща за истински способните
владетели. Под величествената статуя на
цар Александър II има масивен гранитен
корниз, а под него е поставен околовръстен
релеф от бронз. Този релеф опасва средната
част на паметника и изобразява българските
опълченци и руските воини, водени към
победа от богинята Нике1. Богинята е
заобиколена от фигурите на княз Николай
Николаевич, граф Игнатиев и генералите
Гурко и Скобелев. Под този голям релеф са
Основният камък е положен на 23 април разположени други три по – малки, които
1901 година. Това не е случайно тъй като
на тази дата се е празнувал Гергьовден.
На полагането присъствал лично княз
Фердинанд I, който само няколко години покъсно също щял да се окичи с царска титла.
Работата по паметника приключва за около 2
години и той е завършен на 15 септември 1903
г. По една или друга причина тържественото
откриване се забавя още няколко години.
Чак на 30 август 1907 година монументът е
официално открит с пищни тържества. На
радостното събитие присъстват българският
княз със синовете си, редица участници в
руско – турската война, висши държавни
дейци и важни гости от Царска Русия.
Самият паметник на Цар Освободител
се намира на едноименния булевард в
центъра на столицата ни. Поставен е с
лице към Народното събрание, един от
символите на българската държавност
след Освобождението от турско робство.
1В
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изобразяват ключови за нас българите паднали за свободата на България по време
събития: Старозагорския бой, подписването на Руско – турската война от 1877 – 1878
на Санстефанския предварителен мирен година.
договор и откриването на Учредителното
събрание в Търново. В тези три релефа
са изобразени редица автентични образи
от родната история: Петко Р. Славейков,
Стефан Стамболов, Иван Вазов и редица
други „строители на съвременна България”.
На същата височина като тези 3 релефа,
само че фронтално е разположен надписът:
„Царю Освободителю / Признателна
България”, а под него е поставен лавров
венец, дар от румънския крал Карол I, в памет
на загиналите във войната румънски воини.
Днес паметникът на Цар Освободител е
едно от най – емблематичните места, където
можем да отдадем почит на всички герои
http://nauka.bg
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Войнишки паметник
град Доспат

В последните години сякаш свикнахме
по-често да научаваме за разрухата или
безстопанственото отношение към един или
друг паметник, а не за издигането на нови
монументи. Крайно време е тази тенденция
да бъде спряна и да започнем да се грижим
подобаващо за културно – историческото
си наследство. В тази сфера най – сериозна
работа се очаква да свършат държавните
институции, но все по – често, надявам
се, ще виждаме някои общини или дори
отделни активни и родолюбиви граждани
да изграждат и поддържат паметници.
Интересен пример в това отношение
можем да открием в действията на община
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Доспат, която през трудната в икономическо
отношение 2011 година намери средства да
се погрижи за войнишката паметна плоча
в града. За какво по – точно става въпрос?
В центъра на Доспат е издигнат чисто нов
подиум, върху който са поставени няколко
току – що изработени паметни плочи. До
самия подиум е разположена чешмата върху
която е поставена по – стара паметна плоча.
Единственият факт, който буди безпокойство
е, че плочите са посветени на „загиналите
в Балканската и Отечествената войни от
община Доспат”. Това е твърде двузначно и
може да се окаже сериозна провокация към
България. Защо, ще се запитат мнозинството
от Вас? Причината е следната. Преди
избухването на Балканската война Доспат
и голяма част от селата, които сега са част
от общината, са в границите на Османската
империя. Населени са с българо – мохамедани,
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като една част от тях поставят религията
си над народностното самосъзнание и
нямат никакво желание да се присъединят
към Царство България. Напротив те
предпочитат да останат в пределите на
Османската империя и по никакъв начин
не симпатизират на българската кауза.
Това е и причината в района на Доспат да
има ликвидирани паравоенни протурски
формирования в началото на Балканската
война. България в крайна сметка печели
войната срещу петвековния си поробител
и макар че бива нападната от всичките
си съседи само няколко месеца по – късно
задържа властта си над Западните Родопи.
Това не се харесва на една голяма част от
населението на Доспат и околните села и то
се включва активно в действията на няколко
чети, дали своя принос при изграждането на
тъй наречената Гюмюрджинска република.
Това е една турска държавица, опитваща
се да откъсне Западна Тракия от Царство
България, която просъществува по – малко
от 2 месеца през 1913 година.

българската войска и с действията си са
допринесли за разделението на българския
народ и са спомогнали за формиране у
гражданите на скептично и резервирано
отношение към българо-мохамеданите?
Всъщност истината е, че повечето българомохамедани поставят на първо място своето
българско самосъзнание и чак на второ за
тях идва религията им. Дори и най – силно
религиозните в тази група смятат България
за своя Родина, тъй като майчиният им език е
българският и те осъзнават, че са неразделна
част от българския народ и неговата история.
Точно на обратния полюс е една малка част от
групата на българо-мохамеданите, която по
икономически, социални, политически или
дори исторически причини симпатизира на
Османската империя и нейната наследница
Република Турция. Тези хора не желаят
пълноценна интеграция в Република
България и трайно се стремят да изтъкнат
своята „различност”. Държавата ни не бива
да толерира подобни опити и наистина
не е лошо да се внесе яснота около тази

Тези исторически факти ни показват, че
по време на Балканската и последвалата я
Междусъюзническа война голяма част от
населението на днешната община Доспат се
е сражавала срещу България и българската
армия. Още по – озадачаващ е фактът, че
не открихме нито едно име на боец, паднал
по време на военните конфликти от 1912 –
1913 година, което ни навежда на мисълта,
че нарочно е търсен този ефект. Няма
как обаче на българска територия да се
толерира прокарването на такава политика
и отговорните държавни институции би
трябвало да отговорят на въпроса: „На
кого е посветен новият мемориал в град
Доспат?”. Дали на българските воини, които
едновременно водят война на няколко
фронта и успяват да преборят великата
Османска империя, освобождавайки стотици
хиляди свои сънародници, останали до
1912 година под османския ярем, или на
безродниците, които са се сражавали срещу
http://nauka.bg
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героите паднали по бранните полета на
Югославия и Унгария, които са родени
в пределите на община Доспат. По този
начин паметта им наистина бива почетена
и техният подвиг няма да бъде забравен!
Всеки български войн, от редник до генерал
и от матрос до адмирал, дарил живота си за
Родината и правдата, заслужава вечна памет!
Когато българските синове отиват на война,
те разчитат само на две неща. Първото е, че
ще има кой да се погрижи за семействата им
ако загинат на фронта. Второто е, че няма
да бъдат изоставени от своите другари и че
ако има възможност тленните им останки ще
бъдат погребани, а паметта им - ще остане, за
да учи нас, техните потомци, на саможертва,
в името на най-святото.

мемориална композиция в центъра на град
Доспат.
Втората част на посвещението, а именно
на падналите в Отечествената война, е
очевиден остатък от времето на комунизма,
когато участието на България на страната на
Червената армия във Втората световна война
бе обявено за „Отечествена война”. Това
понятие може и да е вярно за част от народите,
членували тогава СССР, но със сигурност не
важи за България и българския народ, които
не печелят абсолютно нищо от участието
си във войната срещу нацистка Германия.
Дори напротив, материалните загуби от
тази война са по-тежки от репарациите
от Първата Световна Война, множество
семейства са осакатени, а националните
интереси - потъпкани. Учудващо е защо на
паметна плоча направена през 2011 година
все още стои този надпис, а не да речем „на
падналите български герои във Втората
световна война”. Все пак тук имаме и паметна
плоча, на която са изписани имената на
16
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Пред плочата с имената на българските
бойци от община Доспат, паднали по време
на Втората световна война е поставена по –
малка плоча с надпис „Слава на героите!”, а
в ляво от нея е направена малка чешма. Нека
винаги почитаме паметта на тези мъже, от
които само един е загинал на повече от 30
години, за да докажем на всички българо
– мохамедани, че за тях има място и в
нашите сърца! България е нашата Родина,
тя ни обединява, а не ни разделя. Дедите на
днешните помаци добре са разбирали това и
храбро са воювали в редовете на българската
армия по време на Втората световна война.
Не бива да позволяваме днес техните
наследници да се чувстват нежелани в
държавата, за която предците им са проляли
кръвта си.
Искрено се надявам, че съм прекалено
мнителен и че авторите на проекта за
този войнишки паметник не са целели
да засегнат по някакъв начин България и
българския народ, а просто от непознаване
на историята са допуснали едно леко
двусмислие. Ако няма никакъв скрит умисъл
и ако паметните плочи действително са
посветени на българските герои от община
Доспат,
воювали
против
Османската

НАУКА

империя по време на Балканската война,
аз ще поднеса искрените си извинения. По
такива деликатни теми трябва да се пише,
мисли и работи много внимателно, за да
не се насажда противопоставяне между
различни религиозни или етнически групи
в държавата ни. За жалост информацията
в секцията „История” на официалната
интернет страница на община Доспат по
никакъв начин не спомага за преодоляване
на усещането ми, че нещо не е както трябва.
Дано тези неточности и двусмислици
бъдат отстранени час по – скоро, за да може
населението на общината, както и всички
нейни гости, да отдадат заслужена почит
на местните българи, паднали в защита на
националната кауза в Балканските войни и
по време на Втората световна война.

Църквата „Света Неделя”
град Батак

Нашата прекрасна Родина е изпълнена от
край до край с прелестни църкви от всякакъв
вид и от всеки един исторически период.
Църковната архитектура по българските
земи би трябвало да бъде повод за национална
гордост и без никакво съмнение България
може да се превърне в една от водещите
дестинации за религиозен туризъм в Европа.
В този брой ще Ви разкажем за една малко
по – различна църква. Църква, която остава
в нашата история, не само като християнски
храм, но и като храм на българския дух.
В предходните броеве на списание
„Българска наука” Ви разказахме за няколко
паметника, посветени на участници в
Априлското въстание от 1876 година.
Историята на въстанието, както и няколко
по – частни истории на отделни градове, села
http://nauka.bg
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или личности бяха разказани на страниците
на нашата рубрика и ето, че най-накрая
дойде време да ви разкажем за кървавата
история на църквата „Света Неделя” в
Батак, която за много българи е символ
на турската жестокост при потушаване на
въстанието. Много наши сънародници и до
днес смятат, че извършеното в Батак е едно
от най-големите престъпления в историята
на човечеството. Наистина извършеното
от турските орди в родопското село2 е
нехуманно и прошка за такава постъпка не
може да има. Ще се опитам в краткия си
очерк да ви представя историята на църквата
„Света Неделя” в Батак, но осъзнавам, че
каквито и думи да използвам няма да успея
да предам в достатъчна степен трагизма на
това място. Той може да се усети само там, в
самия храм Божи, където зверски са изклани
нашите сънародници.
18
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Батак, подобно на повечето градчета за
които ви разказахме в предишните броеве
на списание „Българска наука”, попада в
обхвата на Четвърти революционен окръг.
За разлика от Копривщица и Клисура се
намира в южната част на окръга и по-точно

2 От 1963 година Батак придобива статут на град
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в Западните Родопи. Родопското село е било
населено само от българи – християни и
се е радвало на значителен просперитет
в мрачните години на турското робство.
Въпреки всичко, когато апостолите започват
подготовката за въстанието населението
на Батак се включва с огромно желание.
Основни организатори стават Петър Горанов
и Трендафил Керелов. След избухването
на въстанието храбрите герои от Батак се
заемат с изпълнение на задачите поставени
им от апостолите. Няколко дни те успяват да
изпълнят своите ангажименти към общото
дело без селото им да бъде заплашено, както
поради труднодостъпния терен, така и
поради ангажираността на редовната турска
армия в Средногорието. Това дава възможност
срещу Батак да се насочи огромно пълчище
от башибозуци под предводителството на
Ахмед ага Барутанлията.

На 30 април се разиграват първите
стълкновения на баташките въстаници
с многократно превъзхождащия ги като
численост противник. Изолираността на
Батак от останалите християнски села и
градове го поставя в крайно неизгодна
ситуация и способства за безпрепятственото
напредване на фанатизираната нередовна
турска армия. Виждайки обречеността на
своята по-нататъшна съпротива част от
баташките първенци решават да сложат
оръжие и да се предадат с надеждата, че
турците ще пощадят мирното население.
На 1 май малцината решили да се предадат
смирено подават оръжията си на Ахмед ага
и неговите озверели джелати, но вместо
милост получават мъчителна смърт от
брадвите и ятаганите на башибозука. Това
се случило в долния край на селото и дало
възможност на голямата част от населението
http://nauka.bg
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разрушавали всичко по пътя си и стреляли
по всичко, което се движело. Българите
започнали да осъзнават безизходността
на положението си и се групирали около
черквата и около училището. По-малки
групи се разположили в и около някои от
най-големите чорбаджийски къщи, които
също предлагали някаква сигурност или
най-малкото възможност да се защитиш с
оръжие в ръка от озверелите османци.
На 2 май Ахмед ага обещава пощада
на над 200 българи, мъже, жени, деца и
старци, които били заели позиции в една
от чорбаджийските къщи, но след като се
предават ги сполетяла съдбата на предалите
се преди това баташки първенци. До един
са ограбени и убити. След тази си постъпка
агата поискал при него да отидат останалите
живи видни батачани, които да съдействат
за предаване на оръжието, като обещанието
било, че след това башибозукът ще напусне
селото. Смелите мъже отишли, но след като
да прозре истинските планове на османците
и да се опита да намери спасение в по
– добре укрепената горна част. Там се
струпали хора всякакви. Въстаници, жени,
старци, деца и изобщо цялото българско
население,
което
според
различните
източници наброявало между 6 и 9 хиляди
души преди въстанието. Започнала истинска
вакханалия в изоставените части от селото.
Башибозуците ограбвали къщите, палили ги,
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предали оръжието били убити и набучени
на колове. Особено мъчителна била смъртта
на един от най-възрастните първенци 65 –
годишният Трендафил Керелов. Той първо
бил прострелян, но след като оцелял бил
набит на ръжен и опечен жив пред близките
му. Подобна проява на варварство и
безчовечност е трудно обяснима и напълно
непростима. Кръвта на тези свети мъченици,
проляла се през онези майски дни на 1876
година, днес ни служи като пример за
силата на българския дух. Останалите живи
батачани продължили да се отбраняват в
подпалили сградата
останалите.

и

изгорили

живи

В последна крепост на българите се
превърнала черквата „Света Неделя”. Тя
била построена от баташкото население
само за 75 дни през 1813 година. Причината
голяма част от търсещите спасение да
намерят убежище там се крие както в
надеждата, че османците няма да посегнат
на човек в Божия храм, така и на високите
стени, с които е бил обграден черковният
двор. В духовната обител и в двора се събират
няколко хиляди души. Няма точни сведения
за броя на българите застанали в този свой
последен бастион, но се предполага, че са
между 2 и 3 хиляди души. Ужасяващите
събития в святото място започнали в нощта
на втори срещу трети май 1876 година.
По това време след опожаряването на

църквата и в училището. Не всички българи
успели да избягат към черквата и училището.
Останалите по къщите си били заловени и
зверски убити. В училището се била укрила
голяма група, която според сведенията била
около или дори над 200 души. Там разправата
с българското население надминава всякакви
разумни граници и турците откровено се
гаврили с тях. След като убили и ограбили
една част от скрилите се в школото, турците
http://nauka.bg
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училището башибозуците започнали да
избиват всеки, който се опитвал да избяга
от църковния двор и да намери спасение
в планината. Българите били обградени
от всички страни. Рано сутринта на 3 май
башибозукът, въпреки отчаяната съпротива
на българските герои, успял да проникне в
двора на храма и започнал зверско клане.
Защитата на самата християнска обител
обаче продължила още 3 дни. Макар и
проникнали в двора, османците не успели
бързо да влязат в черквата, за да довършат
пъкленото си дело. Какво ли не опитвали
бездушните варвари – пускали рояци
пчели в храма, палили слама, за да задушат
криещите се хора и т.н. Най-сериозният враг
на българите обаче била жаждата. И до днес
ясно може да се види дупката, изкопана от
българските майки с голи ръце в търсене
на вода за невръстните им деца. Това е един
смразяващ паметник на великия майчин дух
и на любовта към българския род .

На третия ден останалите живи българи
разбрали, че няма начин да оцелеят в черквата
и отворили вратите, за да потърсят спасение.
Отвън обаче ги чакали безчовечните и
кръвожадни лица на башибозуците на
Ахмед ага. С перверзна проява на милост
турският военачалник предложил на
българите да приемат исляма като в замяна
им обещал да ги пощади. Всички отказали.
Гордостта им не позволявала да се пречупят.
Изнурените батачани знаели, че ще умрат,
но само, за да преминат в райските селения
и да останат завинаги в паметта на своите
сънародници като герои и мъченици. Те
избрали вечния живот пред окаяно тленно
съществуване в служба на безпощадните
османци. Доблестните батачани доказали,
че демоните, които пет века са клали и
издевателствали над българи, арменци и
други народи, в този момент нямали никаква
власт над техните души. Отново. И за кой ли
път – бездушни, кръвнишки, безчинстващи
турските башибузуци се отдали на едно
от любимите си занимания - да изтребват
невинно българско население.
В черквата „Света Неделя” и в нейния двор
са изклани над 2000 българи, а общо в Батак
над 5000 души. Църквата била поругана и
турците се опитали да я опожарят, но фактът,
че била построена от камък я спасил. Изгорял
дървеният й иконостас и голяма част от
църковната утвар, но сградата се запазила.
Днес тя е истински паметник на твърдия,
непокорен и непреклонен български дух.
Няма човек, който да остане равнодушен
когато се озове в църковния двор, а влезе ли
в църквата тя остава завинаги в сърцето му.
В сърцата и в паметта ни остават и всички
онези герои, загинали през април и май 1876
година, за да я има България.

Поклон пред паметта им!
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веднъж да изразим желанието си и България,
като държава да го признае, колкото се може
по-скоро. На национално ниво все още не
град Батак
сме признали арменския геноцид, макар
някои големи общини в страната вече да саго
Ние
българите
винаги
сме
били
направили и той да се отбелязва ежегодно на
съпричастни
към
справедливите
24 април.
националноосвободителни
борби
на
народите по света. Арменският народ е
Още от края на XIX век и особено след
един от най – близките ни в това отношение.
изключителните зверства на османците по
Арменците, също като нас, няколко века са
време на Първата световна война мнозина
били под турско робство и също като нас
арменци намират спасение в Родината ни.
са унижавани, а в последствие и физически
Създават тук свои семейства, работят за
унищожавани от кръвожадните османци. В
България и някои от тях чувстват нашата
периода от края на XIX век до 1916 година
държава за тяхна втора родина, която много
обичат и ценят и всячески се стремят да
подпомогнат. Това е доказателство как
споделените трудности сплотяват хората и
как ние българите сме способни да подадем
ръка на своите приятели и в най-трудните
моменти. Добрината, която човек прави,
рано или късно се връща. Благодарността на
арменците днес много често се проявява под
най-различни форми.

Арменски кръст

са избити над 1 милион и 300 хиляди
арменци в Османската империя. До 1923
година тази бройка нараства с още близо
200 хиляди души, за да достигне повече от
50% от арменското население в Империята.
Арменският геноцид бе признат от някои
държави по света, като този факт ни кара още

Един от примерите е поставянето
на паметник в Батак между черквите
„Света Неделя” и „Успение на Пресвета
Богородица”. Монументът представлява
голям арменски кръст, изработен от полиран
гранит, донесен от Армения. Проектът е
дело на Съюза на арменците в България, а с
реализацията му се нагърбват братя Овсепян.
Паметникът е официално открит на 16 май
2008 година по случай 132 годишнина от
Априлското въстание и Баташкото клане.
Върху монументът е издълбан надпис:
„От признателния арменски народ в
памет на батачани, загинали през 1876
година”. Единият от братя Овсепян каза,
че поставянето на паметника е в отговор
на наглите лъжи, изфабрикувани от двама
псевдоучени, твърдящи, че няма Баташко
клане. Това ни дава основание да благодарим
на арменците за тяхната подкрепа, но и
да се поучим от опита им. Трябва колкото
се може по – скоро България да се опита в
http://nauka.bg
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международен план да получи признание за
турския геноцид над българите, който далеч
не се свежда само до Баташкото клане. Този
геноцид продължава повече от 5 века, тъй като
дори и след освобождението на Княжество
България милиони наши сънародници
остават в пределите на Османската империя
и неведнъж срещу тях се предприемат
действия, които във втората половина на
ХХ и в началото на XXI век категорично
биха били определени като геноцид. Те са
именно това и е крайно време да потърсим
признанието на този факт. Дължим го на
паметта на мъчениците от Батак. Дължим
им също огромно уважение и преклонение
пред подвига им. Радвам се, че българската
православна църква най – сетне канонизира
загиналите за вярата и народа си батачани
и се надявам все повече и повече наши
сънародници да си припомнят примера им
и никога да не предават завета им.

Екзарх Йосиф
град Калофер

Лазар Йовчев е роден на 5 май 1840 година
в будното подбалканско градче Калофер,
което е родно място на още много бележити
българи от времето на Възраждането.
Както било характерно за голяма част от
връстниците му и малкият Лазар започнал
да посещава местното училище, където се
проявил като един от най – способните и
любознателни ученици. Много бързо се
оказва по-ерудиран от своите съученици
и става помощник на прочутия даскал
Ботьо Петков. След това благодарение на
финансовата помощ от страна на богати
калоферци, които живеели и работели в
Цариград, Лазар Йовчев се обучава във
Великата народна школа в цариградския
квартал Фенер. Това е едно от най-големите
и престижни за времето си училища и е
най-старото и влиятелно гръцко учебно
26

http://nauka.bg

НАУКА

заведение в османската столица. След
Великата народна школа будният български
младеж отново е подпомогнат от свои богати
сънародници, за да продължи образуванието
си в прочутия Френски колеж в Цариград.
Там младият калоферец получава найвисокото възможно академично образование
в Османската империя, но става ясно, че
неговите способности далеч надхвърлят
рамките на Френския колеж в Истанбул и
24-годишният Лазар е подкрепен от своите
благодетели да замине да се учи в парижката
Сорбона. Първоначално се записва в
Литературния факултет, а по-късно се
прехвърля в най-престижния, а именно
Юридическия. Завършва за три години
степените „бакалавър” и „лисансие”.

и се потопява в истинската европейска
култура Лазар Йовчев, вече с много солидно
образование, се завръща в Цариград, тъй
като любовта му към вяра и народ е била
толкова силна, че не му е позволявала
дори да си помисли да търси личното си
щастие, докато народът му пъшка под
османския ярем. Първоначално се занимава
с юридическа дейност, но скоро след това
се отдава на народополезни занимания:
публицистика, преводаческа дейност и
участие в Привременния смесен екзархийски
съвет, създаден скоро след обнародването
на фермана за учредяване на Българската
екзархия. Заради дейната му работа много
бързо си спечелва симпатията на голяма част
от българите и особено на хората, участващи
в работата по изграждането на Екзархията.
След като прекарва общо 6 години в Разбрал своето истинско призвание Лазар
един от най-модерните градове в Европа Йовчев се подстригва за монах под името
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на Априлското въстание и заради хилядите
невинни жертви главата на Българската
екзархия Антим I пише писмо до руския цар
в което го моли да се застъпи за българския
народ. Твърди се, че след като прочел
писмото руският император Александър
II написал върху него „Да се освободи
България”. Дори и това да е само легенда, то
допринася за усилване на враждебността от
страна на турците към Българската екзархия
и екзарх Антим I е свален от длъжност и
заточен в Мала Азия, където остава до общата
амнистия от 1878 година. В този толкова важен
момент непосредствено преди избухването
на руско-турската война българският
народ се нуждаел от пастир, а Българската
екзархия от способен ръководител. Заради
ерудицията, трудолюбието и контактите
си за нов екзарх е предложен ловчанския
митрополит Йосиф. На 24 април 1877
година той е избран и утвърден на поста и
започва един от най – великите периоди
в развитието на Българската екзархия.
Екзарх Йосиф I си поставя като главна цел
защитата на българщината и създаването
на условия всички българи да станат част от
Екзархията, за да могат да слушат литургии
на собствения си език и да не търпят чуждо
духовно или културно влияние.

Йосиф през 1872 година и само три месеца
по-късно е избран за протосингел, длъжност
която върви с архимандритско достойнство.
През следващите три – четири години
образованият и изключително способен
родолюбец обикаля българските земи, за
Много се усложнява задачата на екзарха
да организира структурите на Екзархията,
след
подписването на унищожителния за нас
които трябва да заменят съществуващите
дотогава институции на Цариградската Берлински мирен договор. Несправедливите
патриаршия и да оформят облика на решения на великите сили оставят извън
българската
национална
православна
църква. Освен това благодарение на
владеенето на чужди езици, високото си
образование и перфектно възпитание Йосиф
се оказва основният преговарящ с Великите
сили от името на Българската екзархия.
През 1875 година на все още доста младия
Йосиф е възложено управлението на
Видинската епархия, а година по-късно,
в началото на паметната за нашия народ
1876 година, той заема поста на ловчански
митрополит. След кървавото потушаване
28
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освободеното Отечество милиони българи
и по тази причина Българската екзархия
не мести своето седалище в столицата на
Княжество България, а продължава да действа
от самото сърце на Османската империя –
Цариград. Основната задача пред екзарх
Йосиф I е да брани българските национални
и църковни интереси във всички територии
населени с наши сънародници. Именно при
осъществяването
на тази задача му
помагат високото
образование
и
фактът, че той може
да бъде еднакво
добре
дипломат,
ц ъ р к о в е н
ръководител
и
юрист. Дейността
на екзарх Йосиф
I
е
толкова
плодотворна
и
разностранна,
че няма да ни
стигнат
стотици
страници
да
я
опишем напълно.
Заради това ще
се
задоволим
само с някои от
най-очевидните
резултати.
Към
1912 – 1913 година
Е к з а р х и я т а
поддържа
1373
училища,
87
прогимназии и 13
гимназии, в които се обучават общо 78854
ученици и в които преподават 2266 учители.
По този начин Екзархията поддържа
българския дух на населението и му дава
надежди, че рано или късно и то ще се
присъедини към свободна България. Освен
в образователната сфера екзарх Йосиф
I постига и редица успехи в църковната.
Основава българска духовна семинария
в Цариград, която захранва с български

свещеници цялото землище на народа ни.
Подпомага изграждането на български
черкви, снабдяването им с икони и църковна
утвар, издаването на богослужебни книги и
т.н.
Славният български църковен водач
преживява най-радостните си мигове през
1912 и в началото на 1913 година когато
българската
армия неумолимо
напредва
срещу
османските войски
и
на
бойното
поле
сразява
петвековния
си
поробител. В този
момент
целта
на
Екзархията
и з г л е ж д а
постигната
и
голяма
част
от
българите
на
Балканите
е
трябвало
да
бъдат обединени
в една държава –
Царство България.
За
съжаление
к о в а р н и т е
ни
съседи
са
п о д г о т в и л и
н е п р и я т н и
изненади
за
България
и
след
края
на
Междусъюзническата война на 27 ноември
1913 година Йосиф I и всички останали
служители на Българската екзархия са
принудени да напуснат Цариград и да
се отправят към София. По този начин
Османската империя нанася тежък и
непоправим
удар
върху
българската
кауза като улеснява сръбската и гръцката
пропаганди и способства унищожаването
на българското народностно самосъзнание
http://nauka.bg
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в Македония и някои части на Тракия.
Екзарх Йосиф I е съкрушен след края
на войната и здравето му окончателно
рухва. Макар и тежко болен той съвестно
изпълнява задълженията си на глава на
българската църква до сетния си час. След
38 години начело на Екзархията способният
ръководител умира на 10 юни 1915 година,
като така и не доживява да види мечтата си
изпълнена. Признателният български народ
погребва големия си водач в южната открита
галерия на църквата „Света Неделя” в
София.
Паметникът на екзарх Йосиф, който
Ви представяме в този брой се намира в
родния му град Калофер. Издигнат е по
случай 150-тата годишнина от рождението
на великия духовник по инициатива на
пловдивския митрополит Арсений с дарения
на населението от пловдивска епархия.
Самото поставяне на паметника се забавя с 2
години и той е официално открит през 1992
година. Скулптори са Николина Канарова и
Недко Кръстев, а архитекти – Ваня и Танко
Серафимови. Монументът е разположен
в централната част на град Калофер и
представя екзарх Йосиф I в цял ръст, облечен
с църковни одежди и с голям кръст на врата.
Паметникът днес е чудесно място да се
преклоним пред делото на великия народен
водач и пастир, който посвети целия си
живот на борбата за защита на българския
народ и на национална кауза.

Поклон пред делото на великия
екзарх Йосиф I Български!
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Найден Геров
град Пловдив

Найден Геров е роден на 23 февруари
1823 година в китното подбалканско
градче Копривщица. Той е осмото от общо
тринадесет деца в семейството. Баща му
бил преподавател в килийно училище и
именно там младият копривщенец получава
началното си образование. Рано неговите
съграждани забелязали какъв природен
талант в обучението има малкият Найден
затова бил изпратен да се учи в гръцко
училище в Пловдив. Там останал само две
години, защото макар понатрупал знания
не бил никак доволен от политиката на
асимилация, прокарвана от гръцките
даскали. По тази причина през 1836 година
се завърнал в родния си град, където в този
момент вече преподава Неофит Рилски във
взаимно училище, което е заменило доста
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чрез образователната система. От този
момент насетне Геров се отдава на борба
против фанариотите и против всеки опит
за асимилация на българите. Той смята, че
чрез просветата народът му ще се доближи
до цивилизованите европейски народи
и оттам нататък остава само една малка
крачка към извоюването на Свободата. По
време на Кримската война Найден Геров
действа изключително активно в подкрепа
на българските национални интереси и е
забелязан от висшите управленски кръгове на
Руската империя. По тази причина през 1857
година е назначен за пръв руски вицеконсул
ниското като образователно ниво килийно. в Пловдив и по този начин още по-силно
През 1839 година, по лична препоръка на се укрепва връзката между бележития
Неофит Рилски, Найден Геров е изпратен възрожденец и града под тепетата.
в Одеса, където учи в Ришельовския лицей.
Бидейки руски вицеконсул Геров действа
Завършва своето обучение с отличие през
изключително
активно за подпомагане
1845 година. Междувременно издава няколко
книги, сред които е и прословутата му поема на българската кауза като създава редица
„Стоян и Рада”. Впечатлени от начетения училища, читалища и кръжоци и всячески
всички
родолюбиви
и способен младеж руските власти му подпомагайки
инициативи
в
града
и
областта.
След
предлагат руско поданство, което младият
българин приема, за да може по-лесно да
действа в подкрепа на своите поробени
сънародници.
През 1846 година Найден Геров се завръща
в родната Копривщица и моментално се
отдава на народополезна дейност. Отваря
двукласно училище и започва сам да
преподава в него. Школото е наречено „Св.
Св. Кирил и Методий” и днес представлява
прекрасен музей. Славата на копривщенското
училище и на Найден Геров се разнасят на
шир и на длъж из българските земи. Идват
ученици от всички земи, населени с българи.
Подтикван от родолюбиви подбуди Найден
Геров организира тържествено честване на
празника на светите братя Кирил и Методий
в Пловдив на 11 май 1851 година. Скоро този
ден се превръща във всебългарски празник,
а от 1857 година ежегодно се отбелязва
изключително тържествено в редица
български градове. Найден Геров е поканен
в Пловдив да ръководи местното училище и
се сблъсква с отчаяните опити на гръцкото
духовенство да наложи „мегали идеята”

разгрома на Априлското въстание е
принуден да се укрие в руската легация
в Истанбул, тъй като е смятан за главен
подбудител на въстаническите действия.
Близо 20-годишната дейност на Геров като
пловдивски вицеконсул е изключително
продуктивна и е свързана с преодоляването
на опасността от елинизиране на българската
интелигенция и на българските търговци.
http://nauka.bg
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родната му Корпивщица и на така обичания
от него Пловдив към Княжество България
през 1885 година. Съдбата решава да му спести
страданието от преживените български
трагедии след Междусъюзническата и
Първата световна войни. Големият български
родолюбец, учител, учен, общественик и
държавник умира в Пловдив на 9 октомври
1900 година. Погребан е в града на който
е посветил най – голямата и ползотворна
част от своя живот – Пловдив. Там и днес
всеки може да го почете пред неговия гроб –
паметник.

По време на Руско – турската война Найден
Геров първоначално е участва в руското
командване, а след настъплението на
руските войски на южния бряг на река Дунав
той е назначен за губернатор на Свищов,
първият освободен български град. След
несправедливите решения на Берлинския
конгрес копривщенецът се завръща в
Пловдив, който е останал под властта на
султана, макар и като център на автономната
област Източна Румелия. Там Найден Геров
продължава работата върху труда на своя
живот - епохалния „Речникъ на блъгарскый
языкъ”3. В речника са събрани над 70 000
български думи, над 24 000 изречения и
хиляди пословици, поговорки, лични имена
и части от песни. Този уникален по своя
обем труд и до днес остава ненадминат в
много отношения. Това ни дава още едно
основание дълбоко да се преклоним пред
гения, трудолюбието и патриотизма на
Найден Геров.
Изтъкнатият български интелектуалец
доживява да види присъединяването на
3

32

Речник на българския език

http://nauka.bg

В настоящия брой ние ще Ви разкажем
за един друг паметник на Найден Геров,
който се намира в цар Симеоновата
градина в центъра на Пловдив. Изработен
е от Красимир Русев и е финансиран от
община Пловдив. Паметникът представя
Найден Геров от торса нагоре и се издига в
близост до други монументи, посветени на
възрожденските ни дейци. Със съжаление
отбелязваме, че напоследък паметникът не се
поддържа достатъчно добре и са се появили
неприятни мръсни натрупвания. Много е
лесно да заключим, че общината не си върши
работата, но защо не се запитаме следното:
„Не заслужава ли големият български
възрожденец да отделим малко от времето
си и съвсем малко средства, за да почистим
паметника му?”. Аз смятам, че отговорът тук
е еднозначен. Паметникът отново трябва
да придобие първоначалния си вид, за да
могат гражданите на обичния му Пловдив
и всички гости на града да отдадат почит
на заслужилия възрожденски деец. Вярвам,
че всички ние искаме да запазим културно
– историческото си наследство, за да може
след десетилетия и децата ни да се прекланят
пред великите българи, посветили живота си
на народ и Отечество.
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