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НАУКА
Културно-историческите 
паметници на България

Тодор Влайков
Пирдоп

	 Пътувайки	 по	 Подбалканския	 път,	
малко	 след	 град	 Златица,	 достигаме	 до	
град	 Пирдоп,	 в	 чийто	 център	 можем	 да	
открием	паметника	на	Тодор	Влайков.	Този	
български	писател,	политик	и	общественик	
остава	някак	в	сянката	на	десетките	и	дори	
стотици	по-известни	 свои	 съотечественици,	
живели	и	работили	в	края	на	XIX	и	първата	
половина	на	ХХ	век.	Именно	по	тази	причина	
ще	си	позволя	накратко	да	представя	някои	

от	 най-интересните	 моменти	 от	 неговата	
биография.

	 Тодор	 Генчов	 Влайков	 е	 роден	 на	 13	
февруари	1865	година	в	град	Пирдоп	и	там	
получил	 началното	 си	 образование.	 След	
Освобождението	 постъпва	 като	 ученик	
в	 Софийската	 мъжка	 гимназия,	 където	 е	
запленен	от	литературата	и	прави	първите	си	
поетически	опити,	а	от	1884	година	насетне	
пише	и	няколко	разказа.	След	завършването	
на	 гимназията	 Влайков	 продължава	
образованието	 си	 в	 Москва,	 където	 обаче	
прекарва	 само	 няколко	 месеца	 преди	 да	 се	
завърне	в	България,	за	да	участва	в	Сръбско-
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българската	 война,	 обявена	 от	 коварните	
ни	 западни	 съседи	 след	 провъзгласяването	
на	Съединението	на	Княжество	България	и	
Източна	Румелия.	След	победата	на	България	
във	 войната,	 в	 която	 едни	 срещу	 други	 се	
изправят	 „великите	 и	 опитни”	 сръбски	
генерали	 и	 все	 още	 младите,	 но	 храбри	 и	
готови	на	всичко	за	Родината	си,	български	
капитани,	 Тодор	 Влайков	 се	 завръща	 в	
Русия,	където	продължава	филологическото	
си	 образование	 в	Московския	 университет.	
Там	 пише	 и	 може	 би	 най-известното	 си	
произведение,	 повестта	 „Дядо	 Славчовата	
унука”.	 През	 1888	 година	 Тодор	 Влайков	
напуска	 университета,	 разбрал	 че	
призванието	 му	 не	 е	 във	 филологическата	
наука.	Младият	българин	решава	да	последва	
завета	на	великите	ни	възрожденци,	че	всеки	
българин	 трябва	 да	 допринесе	 с	 нещо	 за	
добруването	на	българския	народ.	

	 Завръщайки	 се	 в	 България,	 Влайков	 се	
прибира	 в	 родния	 си	 град,	 където	 скоро	

става	главен	учител	в	Пирдопското	училище.	
Именно	в	даскалъка	талантливият	българин	
вижда	в	този	момент	най-добрата	възможност	
да	работи	за	благото	на	своя	народ	и	да	вложи	
уменията	си	в	една	народополезна	дейност.	
След	 Пирдоп	 Тодор	 Влайков	 за	 кратко	
учителства	и	в	Търновската	гимназия,	а	след	
това	 става	 училищен	 инспектор	 в	 София.	
Мечтата	 му	 е	 да	 осъвремени	 българското	
училище	и	да	допринесе	за	още	по-високото	
ниво	на	преподаване	във	всички	български	
школа.	 След	 малко	 повече	 от	 2	 години	
като	 училищен	 инспектор,	 отегчен	 от	
административната	 работа	 и	 разочарован	
от	 назначенията	 в	 образователната	 сфера,	
които	са	на	политически	принцип,	Влайков	
напуска	 работата	 си	 като	 училищен	
инспектор	и	отново	се	връща	към	учителската	
професия.	Но	и	това	не	трае	дълго,	тъй	като	
вече	в	съзнанието	му	се	е	зародила	една	друга	
идея,	 идея,	 която	не	му	дава	мира	денем	и	
нощем.	
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че	трябва	да	си	помагаме,	за	да	оцелеем	сред	
бурите	 на	 живота.	 Писателят	 от	 Пирдоп,	
големият	патриот	и	родолюбец	и	пламенен	
християнин	 напуска	 този	 свят	 на	 28	 април	
1943	 година	 в	 София	 в	 разгара	 на	 Втората	
световна	война.

	 Паметникът	 на	 Тодор	 Влайков	 се	
намира	 в	 самия	 център	 на	 град	 Пирдоп	
в	 непосредствена	 близост	 до	 читалище	
„Напредък”.	 Представлява	 скулптура	
на	 писателя	 в	 цял	 ръст	 върху	 каменен	
постамент,	 като	 върху	 самия	 постамент	 са	
изписани	годините	на	раждането	и	смъртта	
му.	Влайков	е	облечен	по	последна	мода	и	се	
подпира	 на	 бастун	 в	 дясната	 ръка,	 вперил	
строгия	 си,	 вечно	 търсещ	 поглед	 някъде	 в	
бъдното.	 Едно	 бъдеще,	 където	 България	 е	
силна	 и	 модерна	 държава,	 а	 българският	
народ	е	щастлив	и	благоденстващ.	Бъдеще,	
за	 което	 през	 целия	 си	 живот	 по	 един	 или	
друг	начин	се	бореше	Тодор	Влайков,	чийто	
паметник	днес	може	бъде	посетен	от	всеки,	
който	преминава	през	град	Пирдоп.	Смятам,	
че	това	е	един	от	най-добрите	начини	да	се	
отдаде	почит	на	заслужилия	пирдопчанин.
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	 Пирдопчанинът	 решава	 да	 изкорени	
проблемите,	 които	 според	 него	 не	
позволяват	на	българския	народ	да	разгъне	
напълно	 потенциала	 си,	 а	 не	 да	 лекува	
симптомите	им.	По	тази	причина	се	впуска	
в	 политическия	 живот	 на	 Княжеството.	
По	 убеждения	 Влайков	 е	 бил	 най-близо	
до	 Демократическата	 партия	 на	 Петко	
Каравелов,	но	не	приема	политиканстването	
и	 партизанщината	 в	 българския	
политически	живот,	както	и	безпринципните	
компромиси,	които	политиците	 са	 склонни	
да	правят,	 само	и	само	да	останат	на	власт.	
Странни	 аналогии	 изникват	 в	 съзнанието	
ми,	като	 се	 замисля	 за	днешното	 състояние	
на	 българския	 политически	 живот.	 Но	
да	 се	 върнем	 на	 Влайков	 и	 решението	 му	
да	 не	 се	 примирява	 с	 безпринципността.	
Заради	това	си	решение	той	заедно	с	група	
млади	 идеалисти,	 повечето	 бивши	 членове	
на	 Демократическата	 партия,	 създава	
Радикалната	партия	и	през	1902	година	става	
редактор	на	обществено-политическия	отдел	
на	 списание	 „Демократически	 преглед”,	
което	 се	 явява	 орган	 на	 партията.	 След	
повече	от	2	десетилетия	политическа	кариера	
Влайков	 разбира,	 че	 няма	 как	 да	 промени	
ситуацията	само	със	своя	идеализъм,	а	и	явно	
политическите	 му	 качества	 са	 отстъпвали	
значително	 на	 литературните	 и	 именно	
заради	 това	 след	 преврата	 от	 9	 юни	 1923	
година	той	се	връща	към	литературата.	В	това	
поле	той	се	чувства	най-щастлив	и	именно	с	
литературното	 си	 творчество	 в	 най-голяма	
степен	 ще	 бъде	 запомнен	 от	 следващите	
поколения	българи,	а	не	с	учителската	или	
политическата	си	дейност.	

	 Творбите	на	Влайков	ни	пренасят	в	света	от	
неговото	детство,	свят	на	малкото	българско	
градче,	 а	 понякога	 и	 на	 българското	 село.	
Изтънчената	 и	 човеколюбива	 душа	 на	
твореца	 вижда	 много	 често	 страданието	 у	
българския	народ	и	може	би	именно	заради	
това	то	е	водещ	мотив	в	неговото	творчество.	
Почти	 всички	 главни	 герои	 на	 разказите	
и	 повестите	 му	 страдат	 и	 сякаш	 изкупват	
някаква	вина,	но	често	тази	вина	не	е	тяхна,	
персонална,	а	е	на	света,	в	който	живеем.	Свят,	
който	често	е	несправедлив	и	кара	хората	да	
забравят	за	добрината	и	благородството.	До	
края	на	живота	си	Влайков	се	опитва	да	убеди	
чрез	творчеството	си	своите	сънародници,	че	
никога	не	бива	да	забравяме	за	човещината	и	
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Сашо Сладура 
Пловдив

„Той бе наистина богоизбран,
превърна се приживе в митология.

Не бе разбран, уви, не бе разбран,
а раждаше за миг една рапсодия.”

Из „Аз, Сашо Сладура” на Радко Дишлиев

 

	 В	 град	 Пловдив	 в	 пространството	 между	
Академията	 за	 музикално,	 танцово	 	 и	
изобразително	изкуство	и	Античния	театър	
се	 намира	 един	 малък,	 но	 много	 	 красив	
паметник,	посветен	на	Сашо	Сладура.	Едва	
ли	са	много	хората,	особено	сред	по-младите,	
които	знаят	кой	човек	се	крие	зад	това	име	и	
защо	нему	е	посветен	паметник,	разположен	
на	толкова	знаково	място	в	един	от	градовете	
–	центрове	на	българската	култура.

	 Александър	 Николов,	 по-известен	 като	
Сашо	 Сладура,	 е	 роден	 през	 1918	 година	
в	Плевен.	Баща	му	 е	инж.	 Георги	Николов,	
един	от	създателите	на	Борисовата	градина	
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в	 София	 и	 управител	 за	 известно	 време	
на	 Цар	 Симеоновата	 градина	 в	 Пловдив.	
Майка	му	 е	чехкиня.	Александър	 завършва	
известния	колеж	в	Пловдив	„Сен	Августин”	
и	след	това	учи	в	Пражката	консерватория	и	
в	Държавната	музикална	академия	в	София.	
След	завършване	на	висшето	си	образование	
младият	и	много	талантлив	българин	почти	
незабавно	 се	 присъединява	 към	 един	 от	
най-популярните	и	може	би	най-престижен	
за	 времето	 си	 оркестър,	 а	 именно	Царския	
военен	оркестър.	В	него	Александър	Николов	
е	бил	цигулар	и	за	уменията	му	с	цигулката	
се	 разказват	 стотици	 истории	 от	 живите	
свидетели	на	неговия	талант.	

	 След		идването	на	власт	на	комунистическата	
партия	 и	 разформироването	 на	 Царския		
военен	оркестър	Александър	Николов	става	
солист	 –	 цигулар	 в	 известния	 столичен	
ресторант	„България”	и	там	заради	веселия	
си	нрав	и	склонността	си	към	шеги	и	закачки	
получава	прякора	Сашо	Сладура.	Макар	част	
от	комунистическата	върхушка	на	държавата	
да	 се	 наслаждава	 на	 невероятния	 талант	
на	цигуларя	и	 да	 обича	 да	 слуша	неговите	
изпълнения,	 това	 в	 крайна	 сметка	 не	 го	



 http://nauka.bg 10

НАУКА

спасява	от	съдбата,	която	е	споходила	доста	
от	инакомислещите	интелектуалци	по	време	
на	режима.	Сашо	Сладура	освен	невероятния	
си	 музикален	 талант	 притежавал	 още	 едно	
умение,	което	много	се	харесвало	на	новите	
комунистически	господари	на	България	–	да	
разказва	вицове.	Легенди	се	носят	за	това	как	
по	време	на	 сбирки	и	обикновени	пиянски	
запои	 на	 върхушката	 Сашо	 Сладура	 е	
бил	 привикван,	 за	 да	 разказва	 вицове,	 но	
понякога	 пиперливият	 му	 език	 е	 засягал	 и	
самите	 властимащи.	 Разказва	 се	 например,	
че	 след	 като	 цяла	 вечер	 свирил	 на	 част	 от	
партийното	 ръководство,	 при	 него	 дошъл	
Вълко	Червенков	и	му	казал,	че	смятат	да	си	
ходят,	 а	 цигуларят	 отговорил:	 „Ако	 знаете	
откога	 ви	чакаме	да	 си	ходите…”.	Подобна	
история	 има	 и	 за	 Сашо	 Сладура	 и	 Тодор	
Живков.	Държавният	ръководител	по	време	
на	един	банкет	след	концерт	запитал	устатия	
цигулар	 кога	 той	 и	 останалите	 музиканти	
смятат	 да	 си	 ходят	 и	 Сашо	 Сладура	 му	
отговорил:	„Ние	след	малко,	а	вие	кога	ще	си	

ходите,	другарю	Живков?!”
.	
	 По	 времето	 на	 комунистическия	 режим	
не	се	е	гледало	с	добро	око		на	всяка	проява	
на	 свободомислие	 и	 особено	 в	 моменти,	
когато	 Източният	 блок	 е	 бил	 поставен	
под	 напрежение.	 По	 тази	 причина	 след	
потушаването	на	Унгарското	въстание	през	
1956	 година	 доста	 инакомислещи	 българи	
са	 пратени	 в	 лагерите,	 като	 сред	 тях	 е	 и	
Александър	 Николов,	 който	 е	 осъден	 на	 1	
година,	заради	провеждане	на	идеологическа	
диверсия,	 или	 казано	 в	 прав	 текст	 за	
разказване	 на	 неудобни	 за	 властта	 вицове.	
Ето	как	чувството	за	хумор	на	един	човек	се	
превръща	 в	 изразител	 на	 дълбоката	 болка	
на	 целия	 български	 народ	 и	 се	 явява	 лъч	
надежда	 в	 сивото	 тоталитарно	 ежедневие.	
Не	е	имало	как	комунистическата	партия	да	
позволи	 подобни	 хора	 необезпокоявано	 да	
правят	каквото	си	искат	и	по	тази	причина	
няколко	 години	 по-късно	 Сашо	 Сладура	
отново	 е	 арестуван.	 Арестът	 е	 във	 връзка	
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с	 изказване	 на	 Николов,	 че	 партийният	
дом	прилича	на	изгорял	цирк	и	се	случва	в	
началото	на	септември	1961	година	в	центъра	
на	София.	Със	заповед	№	234	от	15	септември	
1961	година	на	Мирчо	Спасов1	е	изпратен	в	
трудовия	 концентрационен	 лагер	 в	 Ловеч,	
където	издържа	едва	11	дни	и	на	26	септември	
1961	 година	 умира	 от	 зверските	 побоища,	
мъчения	и	издевателства	на	надзирателите2.	

	 След	 	 смъртта	 на	 Александър	 Николов	
комунистическата	 власт	 чрез	 задружните	
усилия	на	милицията	и	Държавна	сигурност,	
се	 опитва	 напълно	 да	 заличи	 всяка	
информация	 за	 неговото	 съществуване.	
Смъртта	 на	 Сашо	 Сладура	 обаче	 го	
превръща	 в	 легенда,	 в	 поредния	 герой,	
отказал	да	предаде	или	продаде	 същността	
си	и	разбиранията	си.

	 За	 жалост	 дълго	 време	 след	 рухването	
на	 комунистическия	 режим	 паметта	
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на	 Александър	 Николов	 не	 е	 почетена	
подобаващо,	 но	 през	 месец	 септември	
2002	 година	 най-сетне	 е	 поставен	 негов	
паметник	 на	 посоченото	 по-горе	 място	
в	 Стария	 град	 на	 Пловдив.	 Автор	 на	
монумента	 е	 скулпторът	 Данко	 Данков,	
чието	 е	 и	 решението	 фигурата	 на	 Сашо	
Сладура	да	е	седнала	с	цигулка	в	ръце,	а	не	
изправена,	 каквато	 е	 била	 първоначалната	
идея.	Спонсор	за	създаването	на	паметника	
е	 д-р	 Георги	 Лазаров,	 бивш	 съученик	 на	
музиканта,	 който	 от	 дълги	 години	 живее	
в	 САЩ.	 Скулптурата	 на	 Сашо	 Сладура	
е	 изключително	 въздействаща,	 тъй	 като	
по-невероятен	 начин	 е	 успяла	 да	 улови	
цялата	 жизненост	 и	 веселие,	 характерни	
за	 този	 непокорен	 и	 горд	 българин,	 и	 да	
ги	 съчетае	 с	 един	 поглед,	 в	 който	 сякаш	
се	 открива	 частица	 тъга.	 Прекрасната	
фигура	 стои	 върху	 постамент,	 на	 който	 е	
изписано:	 „В	 памет	на	Сашо	Сладура	 (1918	
–	1961)	и	дейците	на	културата,	загинали	от	
комунистическия	режим	(1944	–	1989)”.	Това	
посвещение	 превръща	 паметника	 от	 място	
за	 поклонение	 пред	 един	 от	 българските	
интелектуалци,	 загинали	 заради	
свободомислието	 и	 непримиримостта	 си,	
в	място,	на	което	можем	да	почетем	всички	
жертви	на	комунизма	сред	интелектуалния	
елит	 на	 държавата.	 Нека	 днес,	 когато	 се	
отправим	към	Античния	театър	в	Пловдив,	
да	свърнем	съвсем	малко	от	пътя	си	и	да	се	
поклоним	 пред	 Сашо	Сладура,	 защото	 той	
го	заслужава.

Паметен знак
село Сестримо

	 Село	 	 Сестримо	 се	 намира	 в	 област	
Пазарджик	 	 и	 е	 част	 от	 община	 Белово,	
като	 населението	 му	 е	 малко	 над	 1200	
души.	 Живописното	 село	 е	 разположено	
в	 подножието	 на	 Рила	 планина,	 съвсем	
близо	 до	 пътя,	 който	 свързва	 днес	 София	
и	Пловдив.	 В	 миналото	 този	 път,	 свързващ	
Централна	 Европа	 и	 Константинопол,	 се	 е	
наричал	 Via	 Militaris	 (военен	 път)	 или	 Via	
Diagonalis	 (диагонален	 път).	 Ключовото	
местоположение	на	село	Сестримо	се	допълва	
и	от	преминаването	през	неговото	землище	
на	железопътната	линия	София	–	Пловдив.	
В	близост	до	ж.п.	гарата	е	разположен	един	
малко	познат,	 но	много	интересен	паметен	

1 Един от най-близките приближени на Тодор Живков. 
Заемал различни постове в БКП и НРБ.

2 Всъщност може да е умрял и по-рано. Знае се, че смърт-
ният акт е издаден на 26 септември.
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знак,	напомнящ	ни	за	една	отдавна	отминала	
епоха	 и	 за	 едно	 от	 последните	 усилия	 на	
католическа	 Европа	 да	 окаже	 помощ	 на	
своите	православни	братя	срещу	Османската	
империя.

	 Паметният	 знак	 представлява	 висок	
дървен	 кръст,	 	 до	 който	 е	 поставен	 камък	
с	 	 три	паметни	плочи.	Централната	 	плоча	
е	 на	 български	 език	 и	 	 на	 нея	 е	 изписано:	
„До	 тук	 	 достига	 „Дългия	 поход”	 от	 1443	
г.,	 ръководен	 от	 полско-унгарския	 	 крал	
Владислав	 Ягело	 и	 унгарския	 	 пълководец	
Янош	 Хуняди.	 Поклон	 на	 героичните	
участници	 в	 похода!”.	 От	 двете	 	 страни	 са	
разположени	 още	 две	 	 паметни	 плочи	 с	
надписи	 съответно	 на	 полски	 и	 унгарски	
език,	 които	 предават	 същата	 информация.	
Едва	 ли	 са	 много	 българите,	 които	 знаят	
някакви	подробности	за	този	поход,	но	той	
е	бил	изключително	събитие	за	поробените	
ни	 сънародници,	 а	 и	 за	 всички	 останали	
балкански	 християни	 в	 средата	 на	 XV	 век.	

По	тази	причина	тук	накратко	ще	си	позволя	
да	 припомня	 подвига	 на	 християнските	
войски	от	Полша,	Литва,	Унгария	и	техните	
съюзници,	 които	 участват	 в	 похода	 за	
освобождение	 на	 Балканския	 полуостров	
от	властта	на	полумесеца.	Неслучайно	този	
поход	 е	разглеждан	от	мнозина	учени	като	
продължение	 на	 Кръстоносните	 походи	 от	
предходните	векове.	

	 Владислав	III	Ягело	е	крал	на	Полша,	велик	
княз	на	Литва	и	крал	на	Унгария.	Бидейки	
едновременно	 владетел	 на	 двуединната	
Полско-литовска	 държава	 и	 на	 кралство	
Унгария,	 той	 се	 наема	 с	 разрешаването	
на	 един	 от	 най-сериозните	 проблеми	 на	
християнска	Европа	през	XV	 век,	 а	именно	
все	 по-засилващата	 се	 османска	 агресия	
на	 Стария	 континент	 и	 попадането	 на	
все	 повече	 християнски	 територии	 под	
властта	 на	 полумесеца.	 Когато	 започва	
подготовката	 за	 похода	 срещу	 Османската	
империя	 в	 началото	 на	 1443	 година,	 крал	
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Владислав	III	още	не	е	навършил	19	години.	
В	 готвената	 акция	 решават	 да	 се	 включат	
не	 само	 подвластните	 на	 крал	 Владислав	
поляци,	 унгарци	 и	 литовци,	 но	 и	 бойци	
от	Чехия,	 Влахия,	Сърбия	и	Босна,	 както	и	
западноевропейски	 рицари,	 най-вече	 от	
германските	княжества	и	Австрия.	Войските	
на	 тази	 разнородна	 коалиция	 наброяват	
около	 30	 000	 души	 и	 са	 под	 генералното	
командване	 на	 младия	 крал	 и	 под	
тактическото	 ръководство	 на	 легендарния	
воевода	Янош	Хуняди,	който	се	е	прославил	
в	 предходните	 години	 с	 победите	 си	 над	
османците.	 Главната	 цел	 на	 християнската	
армия	 е	 да	 превземе	 османската	 столица	
Одрин3	и	да	изтласка	турците	от	Европа.	

	 Походът	започва	през	лятото	на	1443	година,	
като	войските	тръгват	от	южна	Унгария.	Там	
мнозина	 българи,	 избягали	 от	 Османската	

НАУКА

империя	 и	 потърсили	 своето	 спасение	 в	
християнска	Унгария,	се	присъединяват	към	
кръстоносната	войска.	През	есента	войските	
вече	 са	 на	 Балканите,	 където	 към	 тях	 се	
присъединяват	сръбски	контингенти	и	още	
повече	българи.	Първото	сериозно	сражение	
между	 настъпващата	 кръстоносна	 армия	 и	

3	В този момент Константинопол още е в ръцете на 
загиващата Византийска империя и ще бъде превзет от 
османците едва на 29 май 1453 година.
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османците	 се	 разиграва	 между	 Алексинац	
и	Ниш,	като	християнските	войски	печелят	
безапелационна	 победа,	 благодарение	 на	
помощта	и	на	местното	българско	население.	
След	превземането	на	Ниш	и	Пирот	армията	
напредва	 към	 важния	 османски	 военен	
център	 –	 София.	 Виждайки	 че	 не	 могат	 да	
се	 противопоставят	 на	 тази	 силна	 армия,	
османците	 изгарят	 града	 и	 се	 оттеглят	 по	
посока	 на	 по-лесно	 защитимите	 проходи	 в	
Средна	 гора	 и	 Стара	 планина.	 Влизайки	 в	

града,	младият	крал	възстановява	превърната	
в	джамия	черква	„Света	София”	и	назначава	
за	управител	на	града	местния	владика.	Този	
акт	на	Владислав	III	кара	още	повече	българи	
спонтанно	 да	 се	 присъединят	 към	 армията	
му	и	всеки	да	помогне	според	възможностите	
си	 за	 победата	 на	 християнската	 коалиция	
над	 османците.	 Кръстоносната	 армия	
продължава	своя	поход,	като	основната	сила	
трябвало	 да	 премине	 през	 Средна	 гора,	 но	
там	османците	организират	добра	защита	в	
един	от	проходите4	и	в	крайна	сметка	успяват	
да	 забавят	 християнските	 войски.	 Другият	
отряд	поема	директно	през	Тракия	и	именно	
негови	бойци	достигат	до	село	Сестримо,	до	
мястото,	 където	 днес	 се	 извисява	 кръстът	 в	
памет	на	тези	Христови	воини.	Тези	събития	
се	разиграват	през	декември	месец	и	поради	
опасения	 от	 тежката	 зима	 на	 Балканите	
и	 от	 невъзможността	 за	 осигуряване	 на	
достатъчно	 продоволствия	 Владислав	 III	
поема	 към	 Унгария,	 като	 близо	 до	 Ниш	
нанася	ново	тежко	поражение	на	османските	
войски	в	региона.	

	 След	 изтеглянето	 на	 кръстоносните	
войски	 от	 Балканите	 започва	 османското	
отмъщение	и	най-сериозният	удар	е	 срещу	
българите,	 които	 са	 подпомагали	 всячески	
християнските	 войски.	 Десетки	 български	
селища	 са	 опожарени,	 хиляди	 българи	 са	
избити,	 а	 владиката	 в	 София	 е	 обезглавен.	
Тежките	 удари,	 които	 понася	 българският	
народ,	не	го	спират	от	участие	и	в	следващия	
поход	 на	 полско-унгарския	 крал,	 който	 се	
състои	на	следната	1444	 година	и	 завършва	

4	Историците все още спорят къде точно се е разиграла 
тази важна битка.
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с	поражение	на	кръстоносните	войски	и	със	
смъртта	на	самия	Владислав	III	в	битката	при	
Варна,	но	за	нея	ще	Ви	разкажем	в	някой	от	
следващите	броеве	на	списанието.	

	 Участието	 на	 българското	 население	
в	 похода	 на	 Владислав	 III	 Ягело	 срещу	
османците	 е	 масово.	 Българите	 не	 само	
предоставят	продоволствие	на	кръстоносната	
армия,	 като	 се	 лишават	 от	 собствения	 си	
хляб,	за	да	нахранят	войниците,	тръгнали	на	
свещена	война	срещу	турците,	но	им	показват	
най-преките	и	удобни	пътища.	Голяма	част	
от	българите,	притежаващи	някакво	оръжие	
или	коне,	се	включват	директно	към	войските	
на	кръстоносната	коалиция,	за	да	могат	със	
собствените	 си	ръце	 да	извоюват	 свободата	
си	или,	ако	не	успеят,	да	умрат	като	герои,	
проливайки	кръвта	си	в	защита	на	рода	си	и	
бащината	си	земя.	За	жалост	след	оттеглянето	
на	 кръстоносците	 българите	 остават	 сами	
срещу	 фанатизираните	 османски	 пълчища	
и	 изходът	 на	 конфликта	 е	 пределно	 ясен.	
Страданията,	 унищожението	 и	 убийствата	
заливат	 като	 потоп	 българската	 земя,	 но	
българският	дух	не	 е	 сломен	и	продължава	
да	 чака	 удобен	 повод,	 за	 да	 надигне	 глава	
срещу	Османска	империя.	Именно	този	дух,	
тази	непреклонност	позволяват	на	българите	
да	се	запазят	като	народ	през	мракобесните	
столетия	 на	 османското	 иго	 и	 в	 крайна	
сметка	да	извоюват	Свободата	си.

Добри Христов
Варна

	 Добри	 Христов	 е	 един	 от	 най-известните	
български	 композитори.	 Смятан	 е	 за	 един	
от	 майсторите	 на	 първото	 поколение	
български	 композитори,	 творили	 след	
Освобождението	 на	 България	 от	 османско	
робство.	Някои	изследователи	го	определят	
като	 „най-крупната	 фигура	 в	 българската	
музика	и	музикална	 култура	 в	първите	 две	
десетилетия	на	ХХ	век”.	Роденият	във	Варна	
на	14	декември	1875	година	Добри	Христов	
още	 от	 съвсем	 малък	 проявява	 силно	
влечение	 към	 музиката,	 която	 се	 оказва	
страстта	 на	 живота	 му.	 Голямо	 влияние	
върху	него,	докато	е	юноша,	оказва	музиката	
на	 военния	 духов	 оркестър,	 която	 младият	
Добри	 Христов	 се	 опитва	 да	 изпълнява	

първоначално	с	флейта.	

	 В	училище	той	проявява	сериозен	интерес	
към	 музиката	 и	 то	 не	 само	 като	 начин	 за	
забавление,	 а	 и	 като	 към	 сериозна	 наука.	
Занимава	 се	 с	 преписване	 на	 партитури	
и	 	 изучаване	 на	 сериозни	 учебници	 по	
хармония.	 Скоро	 започва	 своите	 опити	
да	 създава	 оригинални	 произведения	
и	 с	 две	 хорови	 китки	 се	 опитва	 да	 си	
спечели	 стипендия	 за	 висше	 музикално	
образование	 в	 чужбина,	 но	 след	 като	 не	 е	
одобрен	за	държавната	стипендия,	неговите	
съграждани,	 разбирайки	 колко	 талантлив	
е	 този	 младеж,	 му	 осигуряват	 средства,	
за	 да	 замине	 за	 Австро-Унгария,	 където	
през	 1900	 година	 се	 записва	 в	 Пражката	
консерватория.	 След	 завръщането	 си	 в	
България,	 като	 повечето	 свои	 родолюбиви	
и	 високо	 образовани	 съвременници,	 първо	
се	 посвещава	 на	 учителското	 поприще,	
защото	 знае,	 че	 най-ценният	 капитал	 на	
една	държава	са	нейните	граждани	и	иска	да	
възпита	любов	към	музиката	у	българските	
деца.	 Огромният	 музикален	 талант	 при	
Добри	 Христов	 се	 съчетава	 по	 прекрасен	
начин	 с	 великолепни	 преподавателски	
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заложби	 и	 през	 1912	 година	 той	 е	 избран	
за	 преподавател	 в	 Държавното	 музикално	
училище	 в	 столицата	 на	 Царството.	 За	
няколко	години	софийската	общественост	си	
изгражда	много	високо	мнение	за	варненеца	
и	през	1918	година	той	е	избран	за	Директор	
на	Държавното	музикално	училище,	което	е	
невероятен	 успех	 за	 всеки	преподавател	по	
онова	време.	

	 Наред	 с	 преподавателската	 си	 дейност,	
Добри	 Христов	 е	 диригент,	 като	 през	 1935	
година	 е	 избран	 за	 диригент	 на	 хора	 при	
храм-паметник	„Свети	Александър	Невски”,	

една	от	най-високите	диригентски	позиции	в	
Царство	България.	Освен	това	талантливият	
варненец	 се	 занимава	 и	 с	 научна	 дейност	
и	 от	 1929	 година	 е	 член	 на	 Българската	
академия	 на	 науките.	 Тези	 всестранни	
музикални	 занимания	 на	 Добри	 Христов	
обаче	 бледнеят	 пред	 неговите	 изследвания	

на	 българския	 фолклор.	 Христов	 е	
определян	 като	 един	 от	 най-големите	
познавачи	на	народната	песен	и	през	целия	
си	живот	 е	 бил	 запленен	 от	фолклора	 и	 се	
е	 прекланял	 пред	 народния	 гений,	 създал	
толкова	много,	толкова	различни	и	толкова	
красиви	музикални	произведения.	Адаптира	
множество	 фолклорни	 произведения	 за	
изпълнение	от	хорове,	като	прословут	в	тази	
насока	 остава	 сборникът	 му	 „Македонски	
песни”	 от	 1923	 година.	След	 средата	на	 20-
те	години	интересът	на	големия	композитор	
се	 пренасочва	 към	 друг	 етнографски	
дял	 на	 българския	 народ,	 а	 именно	 към	

родопчаните	 и	 техния	 фолклор.	 По-късно	
интерес	 за	 Добри	 Христов	 представлява	 и	
Шоплукът	 и	 най-вече	 песенният	 фолклор	
на	София	и	близките	села.	Основополагащи	
са	 изследванията	 му	 върху	 българския	
фолклор,	отразени	в	книгите:	„Ритмичните	
основи	 на	 народната	 ни	 музика”	 и	

НАУКА



 http://nauka.bg 17

„Техническият	 строеж	 на	 българската	
народна	музика”.	Наред	 с	фолклорните	 си	
занимания,	Христов	 композира	и	черковни	
песни,	 като	 ярки	 образци	 в	 тази	 насока	 са	
„Литургия	 на	 св.	 Йоан	 Златоуст”,	 „Святий	
Боже”	 и	 „Общодостъпна	 за	 хорово	 пение	
литургия”.

	 Освен	 всичко	 изброено	 дотук,	 Добри	
Христов	 създава	 няколко	 оригинални	
симфонични	 произведения,	 стотици	
песни	 за	 детски	 хорове	 и	 училищно	пеене,	
които	 залягат	 в	 основата	 на	 музикалното	
образование	 в	 българското	 училище,	 както	
и	 песни	 за	 различни	 хорове	 и	 отделни	
изпълнители.	 Трудно	 можем	 в	 настоящия	
кратък	 очерк	 да	 представим	 дори	 и	 в	 най-
общи	 линии	 всеобхватното	 творчество	 на	
Добри	 Христов.	 Най-важното,	 което	 всеки	
от	 нас	 трябва	 да	 разбере	 и	 да	 запомни,	 е	
заветът	 на	 великия	 композитор	 винаги	 да	
търсим	стойностното	сред	нашето	културно,	
духовно	и	фолклорно	наследство	и	да	не	се	
притесняваме	да	черпим	идеи	от	него,	както	
и	да	се	гордеем,	че	сме	българи.

	 Паметникът		на	Добри	Христов,	за	който	Ви	
разказваме	в	настоящия	брой,	се	намира	пред	
Градската	художествена	галерия	в	Морската	
градина	 в	 родния	 град	 на	 композитора	
–	 Варна.	 Представлява	 висок	 каменен	
постамент,	 върху	 който	 е	 поставен	 негов	
бюст.	Проектът	за	паметника	е	дело	на	арх.	
Камен	Горанов,	който	възлага	изработването	
на	 бюста	 на	Мара	 Георгиева.	 Тя	 изработва	
гипсовия	 модел	 на	 бюста,	 а	 каменоделеца	
Кольо	 Брациклийски	 го	 изсича	 от	 камък.	
Паметникът	е	готов	през	1961	година,	но	по	
различни	причини	е	поставен	10	години	по-
късно,	а	пък	е	официално	открит	чак	на	1	юли	
1973	година	по	случай	50-тата	годишнина	на	
музикалния	фестивал	„Варненско	лято”.	По	
този	начин	чрез	песните	на	изпълнителите	
на	 фестивала	 българският	 народ	 показва	
почитта	си	към	великия	композитор,	чийто	
замислен	 лик	 можем	 и	 днес	 да	 зърнем	 в	
прекрасната	Морска	градина	на	град	Варна	
и	да	му	отдадем	и	своята	почит.

НАУКА
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Борис Христов
София

  
 

Ние	 българите	 често,	 най-вече	 на	 маса,	 си	
говорим	колко	сме	талантливи	и	надарени.	
В	 последните	 няколко	 	 десетилетия	 все	 по-
усилено	 медиите,	 различни	 чуждестранни	
журналисти,	 „анализатори”	 	 и	 всякакви	
подобни	 „специалисти”	 	 се	 опитват	 да	 ни	
втълпят,	 че	 това	 не	 е	 истина	 и	 че	 едва	 ли	
не	 сме	 втора	 ръка	 хора.	 Истината	 е,	 че	 на	
Запад,	 а	 до	 голяма	 степен	 и	 на	 изток	 и	юг	
от	 нашите	 географски	ширини	 съществува	
един	 изключително	 отрицателен	 образ	 на	
България	 и	 българина,	 който	 няма	 нищо	
общо	 с	 действителността.	 Най-прясното	
доказателство	 е	 отказът	 на	 Холандия	 да	
позволи	 българското	 членство	 в	 Шенген,	
макар	ние	да	сме	много	по-сигурна	граница	
на	общото	пространство	от	Гърция	или	дори	
от	самата	Холандия.	Но	нека	спрем	дотук	с	

политиката	и	да	се	върнем	на	основната	ми	
мисъл,	 а	 тя	 е,	 че	 ние	 българите	 наистина	
сме	 талантлив	народ	и	доказателства	могат	
да	бъдат	намерени	във	всяка	една	сфера	на	
живота.	 Един	 от	 безспорните	 примери	 за	
таланта	на	българите	в	сферата	на	музиката,	
наред	 с	 великия	 композитор	 Добри	
Христов,	 е	 оперният	 певец	 Борис	 Христов.	

	 Макар	фамилиите	на	двамата	да	са	еднакви,	
те	 нямат	 роднинска	 връзка	 помежду	 си.	
Борис	 Христов	 е	 роден	 през	 1914	 година	 в	
Пловдив	в	семейството	на	Кирил	Совичанов	
(Христов),	 чийто	 	 род	 произхожда	 от	
Македония.	Макар	и	преселил	се	в	свободното	
Отечество,	Кирил	Христов	не	забравя	своите	
сънародници,	пъшкащи	под	османския	ярем	
в	Македония	и	Тракия	и	по	тази	причина	се	
присъединява	 към	 Вътрешната	 Македоно-
одринска	 революционна	 организация.	
Освен	това	Кирил	Христов	е	бил	прекрасен	
тенор	 и	 е	 обичал	 да	 пее	 народни	 и	
църковни	 песни.	 Негови	 изпълнения	 на	
македонски	 песни	 са	 пускани	 по	 радио	
„София”.	Майката	 на	 Борис	 Христов	 също	
е	имала	музиканти	в	рода	си	и	е	обожавала	
музиката.	Така	още	от	малък	Борис	Христов	
е	 възпитан	 в	 родолюбив	 и	 свободолюбив	
дух	 и	 е	 откърмен	 с	 любов	 към	 музиката.	

	 При	 такова	 семейство	 изобщо	 не	 е	
изненадващо,	 че	 Борис	 Христов	 проявява	
невероятни	 певчески	 качества	 от	 съвсем	
малък.	Като	юноша	пее	в	църковния	хор		при	
храм-паметник	„Свети	Александър	Невски”,	
където	 диригент	 е	 Добри	 Христов,	 който	
казва	 за	 Борис:	 „Велико	 бъдеще	 предстои	
на	 това	 момче”.	 Някак	 съдбата	 успява	 да	
събере,	па	макар	и	за	малко,	тези	двама	ярки	
български	гения	и	тази	среща	оставя	трайни	
отпечатъци	и	в	единия	и	в	другия.	По-късно	
Борис	Христов	пее	в	хор	„Гусла”,	където	често	
се	 изявява	 и	 като	 солист.	 Макар	 да	 е	 било	
ясно,	 че	 е	 предопределено	 да	 се	 занимава	
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с	 музика,	 майка	 му	 настоява	 да	 завърши	
право	 като	 по-големия	 си	 брат.	 Възпитан	 в	
патриархално	семейство	и	в	дух	на	уважение	
към	родителите	си,	младежът	се	съгласява	и	
само	 за	няколко	 години	успява	да	 завърши	
Юридическия	 факултет	 на	 Софийския	
университет	 „Свети	 Климент	 Охридски”.	
След	 това	 обаче	 заради	 блестящите	 му	
изпълнения	 с	 хор	 „Гусла”	 ръководителят	
на	 хора	 проф.	 Ас.	 Димитров	 му	 съдейства	
за	 отпускане	 на	 правителствена	 стипендия	
за	 обучение	 в	 Италия.	 Това	 поставя	 Борис	
Христов	 пред	 голяма	 дилема.	 Младият	
българин	 решава,	 че	 трябва	 да	 послуша	
сърцето	си	и	да	сподели	таланта	си	с	целия	
свят,	а	не	да	седне	зад	някое	бюро	и	да	работи	
като	юрист	до	края	на	живота	си.	Така	през	
1942	 година	 в	 разгара	 на	 Втората	 световна	
война	 Борис	 Христов	 се	 озовава	 в	 Рим	 в	

школата	 на	 прочутия	 Рикардо	 Страчари,	
където	 българският	 бас	 толкова	 впечатлява	
своя	учител,	че	той	му	предрича	най-бляскаво	
бъдеще.	 Само	 година	 по-късно	 заради	
военните	 действия,	 а	 и	 по	 други	 причини	
Христов	се	завръща	в	София	и	отново	пее	в	
хор	„Гусла”	и	в	радио	„София”.	Към	края	на	
1943	година	Борис	Христов	отива	в	Австрия,	
където	се	надява	да	продължи	музикалното	
си	 образование,	 но	 войната	 го	 съпътства	 и	
там.	Към	края	на	1944	година	талантливият	
българин	 се	 озовава	 в	 нещо	 като	 немски	
пленнически	 лагер,	 където	 работят	 руски	
младежи,	заловени	по	време	на	войната.	След	
края	 на	 войната	 френските	 окупационни	
власти	се	оказват	благосклонни	към	бъдещия	
оперен	 певец,	 като	 дори	 организират	
негов	 концерт,	 на	 който	 българинът	 пее	 с	
благотворителна	 цел	 за	 Червения	 кръст.	

НАУКА
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	 След	края	на	Втората	световна	война	Борис	
Христов	 най-сетне	 отново	 се	 завръща	 в	
Рим	при	маестро	Страчари,	 за	 да	 довърши	
музикалното	 си	 образование.	 Следват	
няколко	 десетилетия	 на	 оперната	 сцена,	
десетки	роли	и	също	толкова	награди.	Може	
би	 най-известната	 роля	 на	 Борис	 Христов	
е	 превъплъщението	 му	 в	 Борис	 Годунов,	
като	се	смята,	че	той	е	един	от	най-добрите	
изпълнители	 на	 тази	 роля.	 Великият	 бас	
участва	в	представления	във	всички	големи	
опери	 по	 света:	 „Ла	 Скала”	 в	 Милано,	
Римската	 опера,	 Метрополитън	 опера	 в	
Ню	Йорк,	операта	в	Рио	де	Жанейро	и	още	
десетки	 други.	 Талантът	 на	 Борис	 Христов	
е	 световно	 признат	 и	 всички	 почитатели	
на	 операта	 по	 света	 му	 се	 възхищават.

	 За	 жалост	 обаче	 България	 понякога	 се	

отнася	като	мащеха	към	този	свой	талантлив	
син.	 Когато	 умира	 бащата	 на	 Борис	
Христов	през	 1961	 година,	 той	иска	 виза	 за	
България,	за	да	присъства	на	погребението,	
но	 Българската	 комунистическа	 партия	 му	
отказва,	тъй	като	го	е	смятала	за	представител	
на	 някаква	 мнима	 вражеска	 пропаганда.	
Няколко	години	по-късно	Борис	Христов	все	
пак	успява	да	получи	виза	и	да	присъства	на	
погребението	на	майка	си,	която	напуска	този	
свят	през	1967	година.	Въпреки	обтегнатите	
отношения	 с	 официалните	 български	
власти	 патриотизмът	 и	 родолюбието	
на	 Борис	 Христов	 не	 са	 накърнени	 по	
никакъв	 начин.	 През	 1968	 година	 той	
получава	 поканата	 да	 играе	 в	 операта	
„Самуил”	на	млад	македонски	композитор.	
След	 преглед	 на	 либретото	 и	 нотния	
материал,	 българският	 бас	 изпраща	 отказ	



 http://nauka.bg 21

НАУКА

за	участие	до	композитора	поради	неверни	
исторически	факти,	представени	в	операта.

	 Макар	да	е	далеч	от	България	и	да	пее	по	
големите	 световни	 сцени,	 Борис	 	 Христов	
никога	 не	 престава	 да	 се	 интересува	 от	
Родината	 си	и	 да	работи	 за	нейното	 благо.	
Не	 само	 чрез	 гласа	 си,	 но	 и	 като	 човек	 с	
възможности,	 оперният	 певец	 се	 стреми	 да	
изпълни	дълга	си	на	българин.	Заради	това	
той	подарява	на	държавата	семейната	къща	в	
София,	като	условието	му	е	тя	да	се	използва	
за	 музей.	 По-късно	 световноизвестният	 бас	
дарява	на	българската	държава	и	къщата	си	в	
Рим,	която	е	оценявана	на	5,5	милиона	щатски	
долара,	като	условието	му	е	имотът	да	бъде	
център	 за	 творческо	 усъвършенстване	 на	
български	таланти,	да	служи	на	българската	
културна	 пропаганда	 в	 Италия	 и	 да	 се	
използва	 при	 проучване	 на	 исторически	
и	 художествени	 извори	 и	 паметници	 от	

италианските	 архиви,	 библиотеки	и	музеи,	
свързани	 с	 културното	 ни	 минало.	 Там	 са	
отсядали	не	един	и	двама	млади	български	
таланти,	 университетски	 преподаватели	 и	
учени	 от	 БАН.	 Къщата	 на	 Борис	 Христов	
в	 Рим	и	 до	 днес	 е	 в	 ръцете	 на	 българското	
министерство	на	 културата	и	 е	 едно	малко	
българско	 островче	 във	 Вечния	 град.	

През	 1988	 година	 Борис	 Христов	 лично	 се	
заема	 да	 обучава	 няколко	 млади	 българи	
и	 да	 им	 дава	 насоки	 за	 усъвършенстване	 в	
оперното	изкуство,	но	за	жалост	съвместните	
им	 занимания	 скоро	 са	 преустановени	 от	
влошеното	 му	 здравословно	 състояние.	
Последните	 няколко	 години	 от	 живота	 си	
големият	бас	не	е	в	много	добро	здравословно	
състояние	и	си	отива	от	този	свят	на	28	юни	
1993	 година.	Макар	 да	 умира	 в	 Рим,	 Борис	
Христов	е	погребан	в	България,	каквото	е	било	
и	последното	му	желание,	като	тленните	му	
останки	са	положени	за	поклонение	в	храм-
паметника	 „Свети	 Александър	 Невски”,	
където	хиляди	българи	се	прощават	с	него.	

	 Паметникът		на	Борис	Христов,	който	е	тема	
на	 настоящия	 кратък	 очерк,	 неслучайно	 се	
намира	точно	срещу	храм-паметника	„Свети	
Александър	 Невски”.	 Както	 стана	 ясно	 от	
краткия	 ми	 очерк,	 това	 място	 е	 дълбоко	
свързано	 със	 самия	 него.	 Паметникът	 е	
изграден	 от	 общество	 „Борис	 Христов”	
с	 помощта	 на	 фонд	 „13	 века	 България”,	
Фондация	 „Свободна	 и	 демократична	
България”	и	фондация	„Отворено	общество”.	
Създатели	 на	 монумента	 са	 скулпторът	
Георги	 Чапкънов	 и	 инж.	 Йордан	 Милков.	
Самият	 паметник	 представлява	 каменен	
постамент	 с	 бюст	 на	 Борис	 Христов	 върху	
него.	Когато	днес	се	разхождаме	в	центъра	на	
София,	можем	да	отдадем	своята	почит	към	
този	голям	българин,	който	въпреки	всички	
нещастия	 и	 удари	 на	 съдбата	 не	 престана	
да	 обича	 своя	 народ	 и	 своята	 Родина.
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главни	 мъжки	 роли	 и	 си	 създава	 хиляди	
почитатели.

	 Много	 по-голяма	 популярност	 обаче	 му	
носи	участието	в	киното.	Апостол	Карамитев	
се	 снима	 в	 над	 10	 филма,	 като	 всеки	 един	
от	тях	е	класика	на	българското	кино.	Сред	
най-известните	ленти,	 в	които	се	 снима,	 са:	
„Любимец	13”,	„Под	игото”,	„Специалист	по	
всичко”	и	„Рицар	без	броня”.	В	последните	
месеци	 от	 живота	 си	 участва	 в	 снимките	
на	 филма	 „Сватбите	 на	 цар	 Йоан	 Асен”,	
които	обаче	не	успяват	да	приключат	преди	
смъртта	 му	 и	 ролята	 е	 доиграна	 от	 Коста	
Цонев.	

	 Макар	 да	 е	 бил	 изключително	 известен	
и	 дори	 да	 е	 смятан	 от	 някои	 свои	
съвременници	 за	 първата	 българска	 звезда,	
Апостол	 Карамитев	 винаги	 оставал	 твърдо	
стъпил	на	 земята.	 Бидейки	 безспорно	 един	
от	 най-популярните	 родни	 актьори,	 той	
не	 се	 задоволява	 само	 с	 това	 и	 през	 60-те	

Апостол Карамитев
Бургас

 

Апостол	Карамитев	е	един	от	най-известните	
и	обичани	български	актьори	от	50-те	и	60-те	
години	на	ХХ	век.	Роден	 	 е	на	17	октомври	
1923	 година	 в	 град	 Бургас.	 Макар	 че	 е	 от	
бедно	 семейство,	 още	 от	 малък	 се	 захласва	
по	театъра	и	по	киното,	което	тогава	е	било	
изключително	 модерно.	 Върши	 различни	
дейности	 по	 поддръжката	 на	 театралния	
салон	и	киносалона,	за	да	може	да	наблюдава	
представленията	 и	 прожекциите.	 Завършва	
италианско	 училище	 в	 Бургас	и	 се	 насочва	
към	 актьорско	 образование.	 Записва	 се	
в	 класа	 на	 Стефан	 Сърчаджиев	 и	 оставя	
отлични	впечатления	у	всички	с	таланта	си.	
Още	през	1947	година	е	назначен	за	стажант-
артист	 в	 Народния	 театър	 „Иван	 Вазов”,	
където	работи	до	1973	година.	На	сцената	на	
този	 театър	 Карамитев	 многократно	 играе	
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години	 специализира	 режисура	 в	 Москва,	
Санкт	Петербург,	Прага	и	Варшава.	От	1969	
година	 е	 доцент	 по	 актьорско	 майсторство	
и	режисура	във	ВИТИЗ	„Кръстьо	Сарафов”	
и	се	опитва	да	предаде	опита	си	на	младата	
генерация	 талантливи	 българи,	 устремили	
се	 към	 театрална	 и	 филмова	 кариера.	
Повечето	му	възпитаници	са	били	възхитени	
от	работата	си	с	него	и	остават	с	много	добри	
чувства	 към	 Карамитев.	 За	 жалост	 смъртта	
твърде	 рано	 отнема	 този	 рядък	 талант,	
тази	 ярка	 индивидуалност	 от	 българските	
зрители	 и	 театрални	 любители.	 Апостол	
Карамитев	умира	на	9	ноември	1973	година,	
едва	навършил	50	години.	Оставя	след	себе	
си	вдовица,	две	деца	и	десетки	незабравими	
роли,	стотици	приятели	и	ученици	и	хиляди	
почитатели.	

	 Днес	 всеки	 вдъхновен	 от	 ролите,	

пресъздадени	 от	 Апостол	 Карамитев,	 може	
да	 се	преклони	пред	паметника	на	 актьора	
в	 родния	 му	 град	 –	 Бургас.	 Монументът	
се	 намира	 в	 Морската	 градина	 пред	 входа	
на	 Летния	 театър,	 като	 това	 наистина	 е	
мястото,	 което	 в	 най-голяма	 степен	 му	
подхожда.	 Паметникът	 представлява	
каменен	постамент	с	бюст	на	актьора,	като	на	
постамента	е	изписано	името	му	и	годините	
на	 живота	 и	 смъртта	 му.	 Паметникът	 е	
открит	 на	 20	 август	 1999	 година,	 а	 част	 от	
средствата	са	набрани	чрез	благотворителна	
изложба,	специално	организирана	за	случая.	
По	 този	 начин	 бургаската	 общественост	 и	
българският	 народ	 изразяват	 почитта	 си	
към	 големия	 актьор.	 Почит,	 която	 всеки	
талантлив	 българин,	 оставил	 толкова	
незаличим	отпечатък	върху	народа	ни	като	
Апостол	Карамитев,	заслужава.
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Адам Мицкевич
Бургас

	 Не	 са	 много	 чуждите	 поети,	 които	 имат	
паметници	в	България.	Един	от	тях	е	Адам	
Мицкевич,	 чийто	 	 паметник	 се	 намира	 в	

прекрасната	Морска	градина	на	град	Бургас.	
Монументът	 представлява	 голям	 сиенитен	
блок,	 върху	 който	 е	 поставен	 бронзов	
барелеф	 с	 лика	 на	Мицкевич,	 а	 под	 него	 в	
камъка	 е	 изсечен	 следният	 надпис:	 „Адам	
Мицкевич	(1798	–	1855)	Велик	полски	поет	и	
революционер,	борец	за	свобода	и	славянско	
братство.	Живял	в	Бургас	през	1855	(година)”.	
Създател	на	паметника	е	Георги	Киселинчев,	
като	официалното	му	откриване	се	е	състояло	
през	 1949	 година.	 Този	 монумент	 разчупва	
канона	 на	 традиционните	 паметници-
бюстове	 и	 е	 изключително	 интересен	
като	 изпълнение,	 като	 въздействието	 му	
върху	 наблюдателя	 е	 доста	 силно,	 поради	

интересното	 съчетание	на	 камък	и	метал	и	
запазването	 на	 природните	 очертания	 на	
сиенитния	 блок.	 Приятното	 впечатление	
се	 допълва	 от	 добрата	 организация	 на	
околното	пространство,	като	непосредствено	
до	 паметника	 има	 няколко	 красиви	 стари	
дървета	и	много	зеленина.

	 Но	кой	е	бил	Адам	Мицкевич	и	защо	нему	
е	 посветен	 паметник	 в	 Морската	 градина	
на	 Бургас?	 Сигурно	 този	 въпрос	 изплува	 в	
съзнанието	 на	 доста	 от	 нашите	 читатели	
и	 заради	 това	 ще	 си	 позволя	 накратко	 да	
представя	 значението	 на	 Адам	 Мицкевич	
за	 нас	 българите,	 а	 и	 за	 човечеството	 като	
цяло.	 Той	 е	 роден	 на	 Бъдни	 вечер	 през	
1798	 година	 в	 село	 Заосие,	 тогава	 част	 от	
Руската	империя.	Семейството	му	е	част	от	
полската	или	полонизираната	аристокрация	
в	 региона	 и	 по	 тази	 причина	 Мицкевич	
получава	 много	 добро	 образование,	 като	
първо	учи	в	доминиканско	училище,	а	после	
и	в	Императорския	университет	във	Вилнюс.	
В	 университета	 започва	 да	 поддържа	
връзки	 с	 националистическите	 кръгове	
на	 полско-литовската	 общност	 и	 участва	 в	
организацията	на	филоматите,	чиято	цел	 е	
създаването	на	независима	полска	държава.	
След	 като	 общността	 на	 филоматите	
е	 предадена	 от	 Николай	 Новосилцев,	
Мицкевич	 е	 изпратен	 в	 Сибир,	 където	
прекарва	 по-малко	 от	 година,	 а	 след	 това	
е	 изпратен	 в	 изгнание	 в	 Литва.	 Малко	 по-
късно	успява	да	си	издейства	освобождаване	
и	 годините	 между	 1825	 и	 1829	 прекарва	
в	 различни	 градове	 на	 Руската	 империя,	
най-вече	 в	 Петербург.	 Там	 се	 сближава	 с	
представителите	на	декабристкото	движение	
и	 с	 велики	 творци	 като	 Пушкин,	 Антон	
Делвиг	и	Иван	Киреевски.	През	1829	година	
поетът,	който	вече	се	е	прочул	сред	руските	
творчески	кръгове	с	невероятния	си	талант	и	
изключителното	си	умение	да	импровизира,	
получава	 разрешение	 от	 руските	 власти	 да	
излезе	извън	пределите	на	Империята. 
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	 След	като	напуска	Русия,	Мицкевич	живее	в	
Германия,	Швейцария,	Италия	и	Франция	и	
навсякъде,	където	отива,	поддържа	контакти	
с	 полско-литовската	 емиграция	 и	 всячески	
се	 опитва	 да	 помогне	 за	 извоюването	 на	
независимостта	 на	 Полша,	 като	 дори	 се	
включва	 в	 някои	 подготвяни	 въстанически	
акции.	 По	 този	 начин	 Адам	 Мицкевич	
доказва,	че	е	готов	на	практика	да	защитава	
идеалите,	които	пропагандира	чрез	поезията	
си,	 идеали,	 станали	 основополагащи	 за	
новата	 полска	 литература,	 а	 и	 за	 цялото	
полско	 общество.	 Неслучайно	 Мицкевич	
е	 определян	 за	 един	 от	 тримата	 Велики	
поети	на	Полша	наред	с	Юлиуш	Словацки	и	
Зигмунт	Крашински.	

	 В	разгара	на	Кримската	война	(1853	–	1856)	

Мицкевич	вижда	удобен	шанс	да	 се	нанесе	
решаващ	 удар	 срещу	 Руската	 империя	 и	
да	 се	 постигне	 освобождението	 на	 Полша	
и	 заради	 това	 се	 отправя	 	 към	 столицата	
на	 Османската	 империя,	 където	 е	 имало	
голяма	 полска	 емигрантска	 колония.	
По	 пътя	 си	 към	 Истанбул	 полският	 поет	
преминава	и	през	днешните	български	земи,	
където	оказва	влияние	върху	някои	от	най-
заможните	 българи,	 които	 осъзнават,	 че	
всеки	 народ	 може	 да	 се	 бори	 за	 свободата	
си,	 независимо	 колко	 могъща	 империя	 е	
изправена	срещу	него	и	го	държи	в	робство.	
За	 известно	 време	 Мицкевич	 се	 задържа	
в	 Бургас,	 а	 през	 септември	 1855	 година	
продължава	 пътуването	 си	 към	 османската	
столица.	Целта	на	поета	е	да	създаде	полски	
военни	 контингенти,	 които	 да	 се	 включат	
във	 войната	 срещу	 Русия	 и	 да	 съдействат	
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за	 извоюването	 на	 полската	 независимост.	
В	 Османската	 столица	 обаче	 се	 разболява	
тежко,	 най-вероятно	 от	 холера,	 и	 умира	на	
26	ноември	1855	година.	

	 В	България	Адам	Мицкевич	е	известен	най-
вече	 с	 епическата	 си	 поема	 „Пан	 Тадеуш.	
Последният	шляхтишки	съд	в	Литва”,	която	
завършва	 през	 1834	 година.	 Поемата	 и	 до	
днес	се	смята	за	полска	национална	епопея	и	
значението	й	за	културата	на	полския	народ	
е	 огромно.	 Освен	 това	 тя	 се	 характеризира	
с	 изключителна	 словесна	 живописност,	
която	съперничи	на	най-добрите	образци	на	
романтизма	в	Европа.	Други	много	обичани	
произведения	 на	 полския	 поет	 са	 поемите	
„Конрад	 Валенрод”	 и	 „Гражина”.	 Според	
някои	 изследователи	 Адам	 Мицкевич	 е	
съсредоточил	 в	 себе	 си	 духа	 на	 своя	 народ	
и	 пръв	 е	 дал	 основание	 на	 Запад	 да	 се	
чете	 полска	 поезия,	 като	 по	 този	 начин	 е	
подпомогнал	и	политическите	борби	на	своя	
народ,	в	които	дейно	участва	през	целия	си	

живот.	
 
Със	своята	борбеност,	със	своята	вяра	в	успеха	
на	 полското	 националноосвободително		
движение,	 с	 непримиримостта	 си	 и	 с	
невероятния	 си	 талант	 Адам	Мицкевич	 си	
спечелва	 уважението	 на	 българския	 народ,	
който	 в	 този	 момент	 също	 изнемогва	 под	
чуждо	робство.	Именно	заради	това,	когато	
днес	се	разхождаме	из	тучната	 зеленина	на	
бургаската	 Морска	 градина	 и	 преминем	
покрай	 паметника	 на	 поета	 можем	 да	 си	
спомним	не	само	него	и	неговото	творчество,	
но	и	саможертвата	на	всички	герои,	паднали	
в	борбата	за	национално	освобождение.
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