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IA СВ?ЖИ11 ИА ЖИВОТА!- - Животът е върховната стойност, която съпод-чинява всички останали. Човек е роден, за да слу·жи на живота. Самият негов нагон за живот под·сназва какво благо е тоя живот и колко неразумни
са всички учения, които го отрицават. Нихилистич·
ното отнасяне към живота е болестен навей, слетялсърдцето от тревогата пред загадките на съдбата:здравия душевно човек е всякога с чувство на жиз-
неутвърждение.

Живота трябва да бъде живян, за да се изпъп-
ни оправданието, че сме се родили. Но тъкмо тунапочва сложността на проблемата: как да служим наживота.

За мнозина целта на живота е удоволствието.
И те се мъчат да си набавят все повече и все нови
удоволствия. И никога сърдцето им не остава аасн-
тено. Защото ние всякога похабяваме удоволствие·
то, в жаждата ни да ,·е удължим, да го овлада-
ме. И последица от това е теготата (скуката}: това
неопределено чувство на гнет, което притисна ду-
шата и не и позволява да се радва. f\ целта на жи-
вота е радостта-това най-раэпично игриво състоя-
ние на нашия дух, който се доволствува от непри·
нуденото проявление на своите сили. f\ко ние мо·
жем да достигнем до пълнота на радост, то сме раз·
решили загадката на щастието.

Да се мисли, обаче, че тая радост ще може ..,а
я имаме, когато егоистично трупаме блага и удовол·
ствия, или когато само в размисъл съзерцаваме све-
та и живота е измама. Защото животът е пред и
всичко деяние. И който не пристъпи в живота за
дело, той остава чужд за съкровения му пулс и ли·
шен" от неговите най-хубави дарове.

Но кое дело е най подходното и най-достойно-
то за човешката природа? То е да служим на жи-
вота в името на човека: да мислим, да жаждаме,
да работим, щото на всички хора да бъде осигурен
човешки живот.

Защото не може да си мислим, че ще живеем
в праздннци и душевно задоволство, ако затворим
очи за мизериите и неправдите в живота и се ег-
радим с удоволствия и наслади. Нашите праздници
ще бъдат отровени, нашето доволство ще бъде оса·
катено, защото такова е естеството на човешката
природа, че всеки човек е свързан с цялото чове-
чество. И докато около нас има хора в немотия, има
такива, които страдат от ограбването и несправед·
пивостта от други хора, то пълнотата на здравия и
радостен •ушевен живот с немислима за никого.

Асен Элатаро•
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1ати5!/#z,а да изрази в опреде-
np61Ju 11. ясни форми целите,

эдра,м които се стреми. У ма-
сков?та има са,110 настроение
ме ? неоtf,орменни тежнения:
Злаnазни я е д н о по голямо

,
дан?олство, е д н а по-голяма

, nо?абода, една по-голяма про-
это !!!!ma. Но в какви tjop,1щ и
гят и кои пътища в сложната
1, в вииа на обществения жи-
э ofllt. ще се излеят това по-
р ·о;,?ямо охолство, тази по-
н'ов зрдка свобода и тази по-
?да 1 аяма просвета-това не е

,ата ,J'брде ясно за самата .11аса.
яТя носи са,110 зародиши-

ин, i на ония пожелания, чие-
юв,j всьществяване би я из-
дРУ•]

:?··:· ·;·?•·и· .. ··?- ???????????????????????????????????·-?????????????????????????
, 0?н; Духът Hil новсатс време Се НОСИ ОТ събудената эа право на ЖИВОТ де-
бЪIIМОКраци.J11, която иска мир между народите, иска човешки живот эа воички

i<a 01Кора. И· го иска не чр '""'-=- оъ
:.!JИ .

• · -'""' нищата на мечтателите, а чреэ делото, което вър-н чре.э което се гради пред очите ни пантеона на нейното величие.

Проф. д·Р АсенВодачът Элатароа чели, които самата мае•
смътно досеща. И когато

, той ще обоснове това, кое·
то е оформил, то ще бъdе
каточели създадено от св-

демокрациятана
ски акт: тогава той изна:
мира цели, които могат вед:
нага да я спечелят. Тия це·
ли водачът може да иэвле:
че чрез дълга рагмисьл вър-
ху идеологията, на която
той е изразител. Теоритич-
ната подготовка, дълбоката
култура, широкият о п и т
на водача ще .му позволят
да изведе ясни, логични, при-
годни за деня цели на поли-
тическа борба. Най-после,
водачът може само да офор-
ми в завършен облик ония

нвдоосмислено хрумване да
облече в държавен акт, без
да се бои ще бъде ли то одо-
брено от народа или не.

Водачът на демокрацията
има голяма отговорности
пред тия, които са го по,
сочили за свой довереник и
той трябва да посочи и да
се стреми да оделотвори та-
кива цели, които, бидейки
възможни за осъществява-
не, да отговарят на въжде-
ленията на Atacama която
води. Тия цели той може
да довиди п1и свой творче-

ги одобри илн неодобри за
една практическа политика.

И ето, че тук значение-
то на водача при един ре.
жим на демокрация, е край-
но важно 11 ценно, Водачи-
те на демокрацията създа-
ват лозунгите на деня, в
който се оглеждат целите,
които наистина се подхран-
ват от народната воля. Де-
монратическият водач има
задача много по-трудна и
сложна от тая на автори-
тареца=унравник, който мо-
же всяко свое осмислено илн

дигнало на по-горно чо-
вешко равнише. Трябва един
фокус, който да сгъсти
тия дифузни желания, хрум-
вания н навици. на живота,
за да се очертаят те като
требвание на деня, като ло-
зунг и знаме, след което ще
трогнат масите. Затова ма-
сата има нужда от вода-
чи, които ясно да опреде.
лят целите на кипящото
колективно съзнание, да ги

мата .Ataca и тя ще го прие-
.Ate като свое.

Ето, тъкмо при демокрв-
цията са необходими вода-
чи, които не страхът, св.
циалният мистицизьм им:
идолопоклонство са иэнесяа
на предна линия в общест-
вения живот, а съзнанието
на оная дълбока общност,
която съществува между
маса и водач, където дове-изявят и тогава самата ,11а-

са, като ги види в тяхния
определен вид, ще може да

рието е нравствената осно-
ва на тяхните отношения

Асен Элатаров
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Проф. Д-р Re. Златаров

ПРОБЛЕМАТА ЗА ИЗКУСТВОТО
Изкуството е средство да

се израэн пьлнотата на жи-
вота, да се изразят дьлбо-
ките, неспъвани, свободни
прояви на човешките усеща-
ния 11 на човешките нзжи-
вялица в внушаващи. 11 трай-
ни образи. които дълбоко
поразяват душата ни, кои-
то оставят белег II прежи-
велица, за които ние с бла-
годарност с11 спомняме. Из-
куството цели да даде проя-
ва н.а нашето съзерцание 11

н.ашето чувство, н.а нашето
углъбен.о разбиране н.а света;
да даде в обхващаща широ-
ки картини, които не са
временна придобивка, а оста-
ват като паметник за вся-
ка едн.а епоха, проявите на
живота.

Изкуството е пълното зав-
ладяване н.а живота. То е
вагро, многоцветно като дь-
га отражение н.а действи-
телността, пречупена през
призмата, през усещането
н.а художника, чиято душа
е разкрита аа истините, за
въжделенията, за борбите
и: молитвите н.а деня. Нека
н.е забравяме, че он.ова, кое-
то ние наричаме живот,
онова, което всекн от н.ас
живее, от най-отрудения до-
ри до най-охолния, н.е е един
пълен. живот: това е caAto
един. отломък от живота.
Защото в едно общество,
разяждан.о от противоре-
чия, в едн.о общество, кьде-
то хората са враждуващи,
в едн.о общество, в което
проявите н.а човешката дей-
ност не са хармонизувани,
н.е може да uлta тяхното
висше отражение в изкуст-
вото като единство, като
пълнота. Всеки човек, дори
и най-охолния, дори и онзи,
който мисли, 'И! е господар
на своя живот и moil жи-

вее един сакат живот. И
зарадн това художникът,
кой1110 изразява 111оз11 живот,
не може да го обгърне в не-
говото хармонично единство.
Ние не .1101,сед да видим
целия трептящ от снли жи-
110т, вьплотен в трайни об-
рази. Изкуството до днес
винаги. е давало тозн жн.
вот, дори II чрез най-голе-
мите Aty представители,
творци-гении, частично, оса
катено, rt зарадн това усе-
щането от тяхната твор-
ба не може да задовола коп-
ненията на цялото чове-
чества.

Изкуството е било вина-
гн отглас на движенията
на живота, на трептения-
та на този живот, които
трептения ч.рез изкуството
се събират като в фокус, за
да ,110:J1ce в една ярка свет-
лина да се очертаят по-
добре и най.боязливитв, rt
най-недомьлвените, и най-
прикритите прояви н.а даде-
н.а действителност н.а даден.
живот. Винагн една опреде-
лена катандавна действи-
телност стон в дъното н.а
делото н.а поета, н.а худож-
нила, на склуптора, н.а ком-
позитора. Няма едно озаре-
ние свише! Онова, което на-
ричат вдъхновение, онова
което наричат дочуване, на-
шепване от небесата, за да
се разкрехнат дверите н.а
поезията, това са са,110 от-
гласи от талазите, които
човекът дочува от живота.
Това е нараненото сьрдце
н.а човека, неговата мисъл,
неговият устрем кь,1, по-
светли дни, които намират
отзвук в творбата на пое-
та. Има вслушване в тая
черна земя, на която човек
е извикан да бьде господар,
а до сега живее като роб.

БАЩА ми
от Rсен Re, Златаров

Ас. Златаров в лаборатория·rа на женевсния iНиверснтет..

НА---------...------------АУРА
Ти възлюби просторитес пламенна нежна любов
и говори верно на хоратаза живот светъл и нов.

Вяра слънчева бликаше в теб -
в многозвучни и бодри вълни -
ти посочи безкрайно небе,нови ведри и творчески дни.

Недочака борецо, лазурите -
поразен от коварната смърт,но живя гордо сред бур,итепоел стръмен нерадостен път.

За Човека жалеят, Аура,и небе и птици в нощта,тихия ден и голямата бурязакипяла над родна земя.
Ти говори верно на хоратаза живот светъл и нов
и горещо възлюби просторитес пламенна чиста любов.

П. Х. Севдалин

син Hf\ ____.....Hf\POДf\
Имената на тези, които са

-посветили живота си в спуж-
ба не народа ще останат не·
заличени през вековете и
вечно ще живеят в сърцата
на по1<оленията. -

Ние сме щастливи, че и в
нашият rрад бпести е д н о
светло име, една пътеводна
звезда-учения, писателя, об-
щественика, оратора-сърце.
водец и над всичко човека
Златаров; този, който беше
далеч от мисълта за лични
домогвания и кариеризъм,
чието сърце пулсираше вяр-
но и служеше всеотдайно на
народа. Златаров беше пре-
дан народен син и затова
сам по градове и села раз-
насяше иснриге на своето
знание. Златаров излезе от
научната лаборатория, за да
потвърди верността на свои-
те разбирания за демократи-
зиране на науката 1-1 свърз-
ването и с широките народ·
ни маси, които го така мно-
го обичаха. За тях и за свои-
те студенти той посвети це-
лия си живот, без да обър-
не внимание до последния
си час за своето материално
положение и здраве. И но-
варната болест го свари на·
то войник на поста си, как·
то той сам се изразява в
своето писмо, писано една

нощ преди операцията в ец-
на Виенска клиника.

Трябваше, обаче, тогаваш-
ните фашистки управници да
отр?;,кат този син на народа
и де се поскъпят за пренася·
нето на тленните му осгвнки
в родната страна, за да се
намерят блаrодетели да сто-
рят това. Власта стигна и до
там, че изпрати .спеп всенв-
родната траурна процесия
въоръжена стража. Въпреки
това, народа от цялата стра-
на отдаде заслужена почит
и се закле по твърдо и упо-
рито да продължи неговата
борба за свобода и социал-
на правда.

Само 10 години се изниза-
ха от този тъжен декемврий·
ски ден и днес тези, които
вчера го преследваха, не се
срамуват от своите постъп-
ки, а напротив настойчиво
тръбят, че носят неговите
идеи, че са Златарови пое·
ледователи. а от друга стра-
на експлоатират и спират
всеки творчески устрем на
масите. •

В нашата страна истински-
те златаровци победиха и
мечтите му се сбъцнехе, а
неговите зввети легнаха в
основата на строяща се нова
демократична България.

П. Г. Сиротов

Бвще! Като такъв един-
ствен синът му има правото
да говори за него, понеже
той изпитва бащинските му
грижи.

Между бащатв професор
Rсен Зпетаров и сина f\сен
F\. Златаров няма онова су-
рово, дори студено отнася·
не, което съществува в нно-
го семейства.

Напротив, бащата и синът
са двама приятели с различ·
на въэрвст. И двамата во-
дят често разговори за нву-
Н<', литература, изкуство, no·
литика, Бащата винаги спо-
.целя радостите, възторзите
и скърбите на сина си.

R когато синът кривне на-
страна от правия път, той
никога не се нара, а само му
държи наставнически речи
пропити с бащинска обич.
За жалост, неговите хубави
думи не се задържат за дъл-
го в главата на сина и тога-
ва бащата прибягва до дру-
го средство: прави се на
студен, равнодушен, а вът-
............................................................................? 1881 '8:D

Много се е говорило и
писало, много ще се гово-
ри и пише за f\сен Злата-
рев като общественик, учен
и поет, но неговият човеш-
ки образ тепърва има да се
очертае и закрепи за поко·
ленията R спомените на ония,
конто са го познавали 01·
близо. Тук искам да разка-
жа някои от спомените си
за тоя r о л sr м българин и
човек.

Познавах го още от пред-
говора му към .Взаимоnо·
мощта" от Кроnоткин (1910
r.) и особено от прекрасни·
те му „Очерни по фипосо-
фия на биопогияга" (1911 г.)
и мисля, че като хвсновец
съм го виждал още преди
Европейската война, защото
още тогввв той беше идеал
за младежта. По-късно вече
имах възможност да чуя
вдъхновените му сказки, в

решно продължава да стра-
до. F\ когато някой път и
това не помогне, казва: .Изс-
тина ми от сьрдцето] Прави
каквото щеш-не се интере-
сувам повече от тебе!" F\
след два дни: 01\сене, да се
прибереш довечера рано, ще
отидем с т е бе на театър!"
Или: • На ти пари пе идещ
на кино".

И след това приятелство·
то между баща и СИН, ОТНО·
во на с тъп в а, продължава
известно време, прекъсва се,
за ца започне отново пак.

F\ ногато намери книгите
на сина разквърлени (което
често се случва), запретва
се, нарежда ги, след това
сяда на масата, взема един
лист, изписва го с нрввсгве-
ни слова и го оставя, за да
ГО ВИДИ СИНЪТ.

И синът, макар, •1е хвал-
бата не е хубаво нещо, с
гордост може да заяви: • Бла-
женни тия синове и пъще-
ри. конто имат такива бащи,
защото те са малцина".

които през богатата съкро-
вищница от знания и мисли
лъхаше горещата любов на
едно човешко сърдце. Но в
непосредствен контакт с чо-
века Зпвгвров влязох едва
към 1930 г., като редактор
на литературния седмичник
.Мисъл и Воля", на който
Златароа беше един от най-
ценните сътрудници. Помня
с какво съчувствие и радост
Зпвтврое посрещна започва-
нето на вестника. През фа•
шистквта нощ, която бе нас-
тъпила над РQдинвта ни.той
посрещаше изобщо със сим·
патия всяко начинание, кое-
то целеше създаването на
ецна свободна култура и пра·
свет11. При това идеите и
задачите на „Мисъл и Воля•
не му бяха никак чужди.
Човешкият идеал на социв·
лис1'а и учения Златарев поч-
ти се покриваше с идеите

ЧОВЕКЪТ АСЕН ЗЛАТАРО8
за изграждане на едно об·
щество без потисничес1·во и
робстао, без експлоатация
на човека от човека, И стру·
ва ми се, че нв чисто кул-
турния фронт Златаров, без
да бъде сектант и сляп при·
върженик на отделни тече·
ния или движения, винаги е
бил борец за цялостно ос·
вобождение на човечеството.

По онова време сборище
на писателския свят беше
спвдкsрница „Цар Освобо-
дител" и особено кафене
• Р о я л •, гдето посте·
пенно се прехвърли и обо-
соби антифашистката инте-
лигенция. Зnатероа инстинк-
тивно се ОТ!IЪСНВ от .офи-
циалните• и .признатите" в
nUap Освободител• и обра·

эува серкъла си в нашите
среди. Тук между другите
идваха Людмил Стоянов, Ни·
ко11ай Хре111<0Р, Цаетан Мин-
ков, Иван Мешекоа и мно-
3ина още сътрудници на
.Мисъл и !:\оля". В нашия
кръ?: ние чувствувахме Зла-
тарова винаги като по-голям
брат и учител. Както в .Цар
Оо11ободител",тана и в „Роял·
Златаров умееше да ·откъс-
не кафенето от дребнавата
атмосфера на лен11 разгово·
ри и цори интриги и да съз-
даде око·ло себе си аудито-
рия, която и през време на
почивиата може да жиаее с
аисони духовни интереси.
Злобата на деня, събитията
у нас и в чужбина, неспра·
ведливиrе порядки бяха, раз-

Десет години се изтичат
от смъртта на проф. д р
F\сен Златар? в, а сякаш ни-
що не е било, той е все още
жив, все още четем пла,1ен-
ните му статии в защита .ia
nотъпка>?ата истина и пргв·
да, все още слушаме одъх·
новеното му и обайващо cno·
во, с което ни разкрива в?·
ликите тейни на н,уката, на
битието човешкс, на геро·
ичните и вековни борби за
свобода и правщ ! Да, сякгш
нищо лошо не се е случи-
ло и той-вдъхновеният на·
роден трибу ,-е жив и зnрав
и е всецяло наш, единстве·
но наш,-на всички борци
за свобода и пrогрес, - до-
толкова той е неотлъчно
близък до сърцата ни и не·
говото име, и негов:-1ят дух,
и кеговият героичен нрав -

ствен подвиг дава съдържа·
ние и см1-1съл на живота ни,
разпалва с въодушевление
твърдата ни воля за краси-
во, свят110 и свободно твор·
чество!

Десет години се изтичат
от безвременната смърт на
обичния F\сен Златаров, а
сякаш цели векове и хиля·
ди11етия ни липсва той, ве-
кове дълги протекоха, ·откак
смъртта ни го отне безnошад·
но, и няма кой да ни паеве·
щава в тайните на свобода-
та, и няма ?:ой да ни запле?
нява с приказките за вели·
кото и безкрайното, да ни
примамва с·лег!!ндите за да-
лечното инеnостижимот9, да
ни разказва пленително и
сърдечно за мъките и стра·
данията на народите по све·
те, за тяхните надежди и за
святлата им вяра в идващия
нов ден на свобода и братст-
во! Да; сякаш невидима бе-
зименна стихия помрачи за-
винаtи слънцето на нашия
небосклоli, оброни и покъ-
са всички цветя в градината
на живота ни, разграбч и
прахоса всичкото ни духов·
но бога;тство, - и ние сега
сме по безпомощни от биб·
лейския Йов, по-бедни от
църковна мишка, по-самотни
и изоставени от11олкото бед-
ният старец Смит и кучето
му /\зорка от .Унижените и
осиърбените" на Достоев.ски,- то.11кова той - обичният
f\сен Златаров-беше и зна-
ме, и опора, и надежда, и
утеха, и пътеводна светла

звезд11. . .ia всички бедни 1

охулени, на всички у1·не1ен
и преследвани, на всичк
жад.?и за npa?ua и свобода
-11а всич1111 унижени и оскърбениl

f\x, какъв безирай110 до·
бър и благ.сроден човек бе,
we f\сен Зпатеровl Какве,велико сърдuе имаше

т,,човек, кой ro се саморазд 1ваше всеки миг от щиво ,
сиl Какв? нежна и възвиш ?
на душа имаше тоя чове nкойто бе готов всеии миг ?утеши и обнадежди всекиг1 ?
да приласкае всеии миг вси J
ни скръбни и нещастни! ?И каква широка култ ч,какъв необятен ум, на н·
универсални познания! f\з 111вярвам ние да имаме и се,а,- нито пък за скорошно 5111деще - такъв t:дин ум кат,.,
F\c. Златаров, който да C'rобхващ11 в всички иэмерt>"
ния на науката, на иэкуствf?ё
то и на общественото en Ьжене! .

IEOr високо музикалната гr 1,

ма на своите поетичег.ки вt ,1
дения и озарения-през тво?ческия огън на сво11те

с?р]товно научни изследван &,
чак до своето велико нар OJ
доnосвещение, увенчано ,блестящия триумф нз хил\,
диrе научно·nоnулярни ска:е?
ки и беседи, f\сен Златарс?,
се прояви, издигна и зa,ii
върди като ецин истинск?1
Проме.теев - Син на 11аше1
време, който разгърна в на-
широка творческа ампли\,.
да безброС,ilите дароващ?
на своятц_· гениална униве'
сална цичt;tостl

Е
!"lo кой iµe събира до ъ

тайно. плодовете на неговt J

безценен труд, коА ще
JI.

1

>Чъне' :щатните класове (
неговата безпримерна

.

caitжартва за просветата, сво ж
_ дата - и -. щастието народн т
който ще увенчае с оре01
на безсмъртна слава нер з
котворния паметник, кой1?г
<:?м тЬй <:И и?ДУ?тnа" --??(с1
цата и душите на 11снчки

1:?•О, това е саио бъдещеj 111

само святлото и свобоqj 1

бъдеще, и само новите с1
бодни граждани, чиито ci
ца ще бъдат непресъхв '01
извор на светлина, на 61>

бв

ска обич и на б?зкрайно ·

ликодушиеl ?х
на

Делчо Васил н

Элатаров и IДселото:;.
Отзивчив и верен син на

своя народ, Проф. Златаров
спря зоркото си око и на
тежкото пол?жение на бъл-
гарсl{ото село. Нерадостната
картина на се11сния живот,
на потъналия в немотия, не-
вежество и робски черен
труд селяк, болезнено се от·
разяваше в неговата чувстви·
телна душа. И затова той
многонратно с слово и перо
се яви в негова защита, от-
правяйки остри стрели, към
българските управници и ин-
телигенция, посочвайки им
тяхния дълг към с?;оя селски
народ. Tali\ бащински гълче-
ше о.ткъснатия от селото ин·

телнгент, заради неговата ъ.
почвена култура, заради jua1
uелното прахосване не с то
в кариеристични, nартиэан а 1

борби. На него той пое ?нн,
при?1ера на Съветите, къд 1ар1
смислената и здрава култу /ой,
работа са наr?разилн чуц

\
щ

f\сен Зnатаров горещо о?ааичаше български11 нароп ите
българската земя. Не слу сна
но последните му праща да
думи са отправени към и 4
.Искам да почивам в бъл уч
ска земя, защото стра
обичам както нея, черн :ата
ма, така и народа и- бъ и х
рин съм до последната вте,
фибра". с rад-

бира се, център на разгово· мнозина недоумяваха ой
рите, но всич1<0 това се npe· намира време да пише 1нат
цеждаше през приэ?1ата на толкова места и нв най· ,тел
едно светораэбиране, което лични теми. При покана -

r.'
е не само нихилистично, но напише нещо эв .Мисъ ·од;
и творческо, което не пра· Воля" винаги се отзовва летЕ
пуща да отбележи и поло· с готовност, f\з вярвах ем,
жите11ните елементи в об- искренността му, когато fcлei
ществения ни живот, за да ваше, че щом му nрелс1?эл
ги насърчи и подкрепи би- да пише нещо за .N.1- и мlне
ло като отделни, частични първата му работа сутр11 ор1>1
инициl!,тиви, било като идеи да приготви статията с11, бе
н проекти за· едно н.едалеч· то отложи всичко друго нята
но бъдеще.

" "после. ,С голяма мъке ори
· · Всичк_и се очудваха на склоних 'да не връще с1<1 тов1
жизнеността и неумор1f.мост· ния хонорар от no 100 :Вги,
та на З11атаров. _Тоя човек за статия. Той беше

f
ред

имаше сякаш неизчерnее'ма. .рт· малuиilата .платени" жд1., •. и?нергня, тв затова след мно· рудници на вест11ика.
r туа1

гото · лекции, с1<аэки, эаседа· истиljа, стоте левв, дорИ•ъдб
ния, след непрекъснатата де: ·, онова време, не бяхв

J'
н.

НОНОЩНа научна рJ1бота . В :(l:OHOpapJ• Но КЪМ В, .M?J К1
къщи, не се отказваше да и Во-ля"\ това .факел r
бъде лектор и наставник и тъмнвта. нощ", както ro же,
а lfафене.то. Той беше сът· ричаше той, Злвтаров инте
рудник на много ·издаt1ия · н· -·-ще. о.собено разположен !1ЭЛ1



се? Зпатаров

ПОСЛЕДНИ ДНИ
(Из спомените на г-жа Евдокия Златарова)

flceн не беше добре с сто-
меха си поспецниге 2 години.

r една гоцина насам аз жи.
еех с nосто;иен страх за бо·
естга му, 1\ той процъпжеввше
р работи по прежному. Лягос

t есенес болестта се влоши. Кол-
а пъти съм ео молила да оти-
е в Виена дn се лекуеа-"Где
ари"-ми отговаряше той. Па-
н се намериха, благодарение
а добри хора, 1-10 беше вече

беше изпреварил
реди една, пве години щеше
а бъце жив. Болестта напредна,

от сказките си не се отказ·
вше. След сказката му при от-
риване на Съветската грефи-
еснв изложба. той повръща в
ъщи, От юбилейния комитет
а кооперативния театър го пре-
озиха болен. Докторите посъвет
аха веднага да се оперира. За-
инахне двама за Виена. Той по-
1ъпи в хиругичеспого отделе-
е на Rllgemienes Kranken-

ацв при проф. Ранци, Лекари.
е к о н с т ат ирахв bosartiger
ieschwulst - злокачествен на-
стък в стомаха, Първата one„
ция се извърши на 7 декем-
и, След това f\сен почна не-
енъснато да повръща. Сякаш,
щото се боеше от нръвоивлив,
nучи танъв, Наложи се да му
еливат два-три пъти кръв, Та-

а продъnжи една седмица, В
деля, макар там неделната?
чивнв да се спазва строго,?
йде nроф, Ранци земисленЛ

ьобще той и сестрите попагв-?

ха големи грижи за болния. Го·
сnодин Ранци, като взе предвид
непрекъсващото се впошеаапе,
предложи втора операция. Rce11
и аз се умърлушихме-"Как ·ще
изтрае втора оnерnци,?41- ,,По·
мислете си до утре и ми каже·
те" наза господин Ранци, Реших-
Nе, щом ленвръг настоява, да
се подложи f\сен на втора one·
рация. Такава се извърши на I З
декември, между 6,30 и 9 ч, ве-
верта. /\се11 отслабна съвсем.
Хранеше се изкуствено с пек-
строза, впръсквана направо в
кръвта, То бяха ужасни мъки.
f\сен многократно казваше: ,, Не
ме е страх от смъртта, страшни
са мъките и болките, които я
nре.ахождат". От слабост не ма·
жеше да си повдигне «лепките.
Жумеwе и се оппанввше от не·
приятни кошмари-,, Rx, да мога
поне очите си да държа отво-
рени, за да отпъдя тия мъчител·
ни присъници", казваше той и
като ме гледаше изсъхнала от
б,!!ения, многократно настояваше:
,, Ха иди си, иди си отпочини... ••

Предпоследния ден, понеделник,
той наглед се почувствува добре.
Даже яде, Вечерта температура-
та му падна на 36'6 градуса, То-
ва ме обезсnокои. Не бях спала
последните две нощи и отидох
да си отпочина, нвто му наэах,
че ще го посетя следния ден,
вторнин, нън 91/2 ч, Когато оти-
дох, намерих го издъхнал пре-
ди 1 час ...

ЗЛ/\Тf\РОВ и млвдвжгв
Чествувайки 10 години от
[ъргга на любимеца и учи·
?я на българската прогре-
вна младеж f\сен Златаров,
ябва да.се поучим от не·
вия живот и завет към мла·
,ктв. Целият живот и твор-
ство на Зпвгвров са сбра-
ц за вярна спужбе и бор-

за народната свобода и
&годенствие. Достатъчно
?амс. "а----с"' -nр.ипоr.1t?и.м.,
те поброаегепи, които той

тави като завет към бъп-
эснатв м л а д е ж в пред-
ртното си писмо, за да

,им колко правилно Зла-
ов посочва пътя, по който
бва да вьрви нашата мпа-
. Този път е най-верен.

· х искал, пv.ше Зпвтаров,
кажа на българската мпа-

да откърми в себе си
добродетели: любов към

да, любов към исгинатв,
ов към нарове ", Т о я

тъп завет голяма чест от
IITII м л а II еж изпълни,

то преди 9-ти септември,
11 изпълнява и сега. Ис-
ннагв любов към нвроца
вра хиляди младежи и
ойки преди 9·ти септем-

11а сьаввват пвртиэвнскс-
вижение, 11в гният по ват-
иге и нонцпегериге, 11в
снат на бесилките, с пе-

дв умират от разстрели·
40,000 младежи 11в взе-

уч11сrие като 11обровол-
Оrечествената война.

ето любовта към народа
и хилядите герои на сво-
втв, любовrа към труда
аде хилядите млаnежv.-

Стра1_1ица трета

КУЛТУРНА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕГО

Група хасковски студенти 11а гроба на Златарев-
НА ЭЛАТАРОВ

,Kora уира, на белия камък на гроба мннена кротка другарска ръка напише: тойзнаеше цената на обичта".
Ас. Э11атаров

Но днее, да би станал Златаров
да видиш ти с усмивна гиха-«
как нов живот се тук разгаря,
как твойте семена къвниха ...

Да видиш в родните предели
как свети слънцето ни ясно!
да чуеш иладежта запяла
във устрема към ?ен

прекрасен...

Hиli тез слова написахме Аура,
но не на белия ти гробен каиън,
написахме ги с нръв и nламъ11
във нашите сърдца разжарени.....? .

Затуй, ний днес обичаме живота
със силата на твпйта бяла обич,
ала растем и с ропота на Ботев
в борбата срещу гнет 11 тъина

злоба.

Пий дишаме, живеем II творнме
със твойта верна обич към

народа,
във поривите огнени rориме
и бдим 11 пазим святата свобода ...

От теб едничък 11111! научихме
да любнм светвината. свободата,
но II от словата п1 засучихме
най-алъчната умраза нъм

войната ...

Че ти в предсмъртен час
предрече:

-над тоя свят BIICИ угроза-
и пламна вихър безсърдечен
завиха вълци в мрака грозен! .•

Стани Аура,... виж Балкана
днес no синее в шир бездънна ...
11 чуй над ниви разорани
чучулигата със химн ще

звънне•.
Дочуй, .. 11 тракторът в полята
как гръмко nee край Марица,
извила стан през ръж,

пченицв,
о, чуй как пее свободата!•.•

Тоrаз ше спиш честит другарю
под белия си гробен камък,
че 11нlt вдълбахме с кръв и

пламък
словата ти в сьрдца разжарени...

Х. Хараланов

Най-високо ценях- и прсаъп,
жавам да ценя-делото на уче-
ння, човека и българина Проф,
flce11 Зnатаров.

Проф. Т. Павлов
f\сен Зпетерив остави еанв

пълнокръвна фигуре е най-новия
наш обществен, политически, ду·
ховен и културен живот.

Проф. В. Ганев
Няма друг тъй типичен слу-

чай на безкористна обществена
сnужба у нас, квнго тоя с д·р
?с. Злвтвров

Л Стоянов
Длетото на времето ще из-

вая днес rt в бьдащето от /\сен
ЗлаТаров един образ на смял
борец- Жан Жорес на бъпга-
рите.

l<p. Белев
Научен универсализъм и бли-

зост до живота-две огпичител-
ни черти но 1\сен Зnатаров.

flт. Далчев
Пуста е светвя светих на бъл-

гарската култура, защото нейни-
ят първожрец си отиде.

д. Минков
Наука, изкуство и обществен

живот бяха трите царства, в
които неговия неспокоен и веч·
но търсещ nyx непрестанно бро-
деше.

Проф. fl. Стоянов

Тон се задъхваше подир стъп-
ките на свободата н правдата,
защото дълбоко в1рваwе че са-
мо чрез тоэ51 култ ще 'се из·
ясни чистият, творчески лик и
харентеро но културння бълrернн,

К. Петканов
flceн Злетаров израстна кото

учен н общественик на народ·
ната нива, нея оплоди с свои
ж 1вот.

Т. Самодумов
Неговия дух изпълнен с со·

цнелнн порнзи, мечтаеше от раи.
HJ.t години за нещо ново, жвду·
ваше ЭJJ еnин нов обществен
pen, при нойто хората бнхв жи-
вяли ПО· щастливи и с ПО·МОЛКО
вътрешни и обшествени сътре•
сения.

Проф. Д. Михалчев
Един от малцината, конто до·

сrиrнали върховете на нуката и
иэкустаото, 11се пак но скъсват
11ръэките си с народг?, а нера3·
делно следват съд6ота му, 1а
до го приобщот към високите
нроблеми но духа,

Г. Жечев
Ти беше ни слънце в тъмате,
ти беше ни sнвме, кумир,
в борбвта велика и свята,
за прввда, чоаечtrост и мир!

х. Х11р11л11нов

год.ДЕКЕМВРИЙ 1936
22 декемврий 1936 година

Проф. Бончев току-що е за-
почнал лекцията си по Гео-
логия, когато припряно по-
чукване на вратата го прекъс-
на и той бе извикан в де-
каната. След малко се връ-
ща сякаш друг човек-пре-
гърбен, състарен :-1 развъл-
нуван, едва има сили да съ-
общи: проф. Rсен Златаров
починал в Виена. Rуnитори-
ята изведнаж утихва, никой
не мръдва, никой не продум-
ва, никой сякаш не смее да
погледне другарите си. Все-
ки мълчаливо прибира неща·
та си и напуща аудиторията.
На Ректората се в?е кобно

_черно знаме. ·-
Мразовити декемврийски

дни заливат културна Бъл·
гария. След отказа на цар-
ското правителство да пре-
несе тленните останки, скръб
и умраза отразява всеки по·
rлед. Нима може този, който
се самораздаnе на своя на·
род ца не почива в родния
чернозем? Дълги върволици
с дни чакат из крайнините
на София мъчителното връ-

/щане на сво? духовен баща.
Най·посnе се съобщи, че

пристиrа с колите на >t<ак
Rceo. По шосето към Фили-
повци и Захарната фабрика
ливна признателна София.
Студът пронизва, но множе·
ството търпеливо чаке с ча·
сове. Кы1 един часа се за-
дава траурната кола с ков·
чеrа. Последната среща на

Народния трибун с своя н11-
род. Човешкият м р II а у н як
тръгва след колета, ПокраА
читалище "Rypa ·, въздържа·
телната Федерация, шеntт·
вието стига Св. София. Ков-
чега е снет и носен на ръце
от студенти. Прецставители
на културна и трудяща се
България с слово, в мъчи-
телна скръб изразяват чув-
ствата на целия народ, пред
сетняп1 трагична раэдяле. От
името на Хасковското граж-
данство говори прочувствено
тогавашния кмет Кр. Сивриев.

П:жрай Фиэико-математи-
ческия факултет, Ректорат11,
по Цар Освободител и Ма-
рия Луиза, траурното шед-
ствие стига rробищ11т11. п...
лен мрак е вече настъпил.
Rсен Зnатаров-неумориl'IИ•
ят научен лектор, вдъхноае-
ния народен трибун,поет11-
сърnцеаед,-эавърwва с11ое-
то тленно съществувание Пра
rресивното борческо с ту-
дентство пе:!! беэсмъртн11те
Ботеви песни за сетньо сб11·
rом. И скръб, и оliнч, и ум-
раэа. И вяра има В т,?хните
песни. Ковчегът е спусн11т а
земята, множеството напуще
гробищата с борчески песни.
Тогава, скрити из съседните
улици, наиэкачат полицаите.
Те с палки в ръка жестоко
връхлитат върху студентите
и се почва срамен ръкопа·
шен бой. Мнозина са отка-
рани в участъците, заради
своето .престъпление•.

Десет години от теэи мре-
зовити декемвриl!ски д II иl
Cera те ?е са так11 мраsови-
ти, защото семето което n•·
ся f\сен Злвтаро11, обилне

герои нв труда и роди удор·
ническото даежение. Любов-
та към народа накара r.иля-
ди младежи и nевойки 11а
вложат своя труд в построй-
ка на пътища, шосетв, ми-
ни, язовири, канали и мосто-
ве, които ще преобразят на-
шата страна и ще я напра-
вят rраnина на р'адосr и ща-
стие за нашня rрудящ се на- Последни научни р1?дове,:,ад. 500 ..t1.1111лежи .на лнн.и_я- 11

та Бръчко·Бвновичи в Ю,о- Установяването на природн;..
славия циментираха дружба- те закони вна<:я хармонн11 в
та межnу бъnrарсквта и юго- търсящата и жадна за позна·
славска млаnеж. 2000 мла- ння човешка мисъл, с кое'!осе

дрстнrа висше ннтелектуалнодежи и девойки прокопеха задоволство, а в същото време
п Р о х о д а на републиката се дава на : •:овена могъщо
.Хаин-боас". средство за въздействие вър·
:;;, Любовта към истинатв, коя- ?? ;:?:?.nнаат\?:е::стс:0J;е;::
то гори в гърдите не млвnи- щото веднвж овладяли тайна,·
те герои на труца и свобо· та на приро,:?,ните закони, ни?дата, ги мобилизира на бор· ставаме в известна мяра r?cn .
ба против оствнките на ф•- дари на явленията: можем съ .

ч нателно да нагаждаме такнвР,ШИЗМ3 и реакцняrг. В трите условия и дадени съотноше-
предиэборни кампании и осо- ния, че да получнм изгодни за
бенио в последната- за Ве- живота ни по?ледицн. Прилож·
лико народно събрание, мла· нотс, естествознание в медици-

ната, агрономия и nромиwле·дежта доказа ясно своята ност яснр свидетелствува задъпбока любов към спаси- това. Тана, систе•1отизнраното,
телното и справедливо дело вековно човеш«о знание и опнт,
на Оrечествения фронт и го- което наричаме HflYl<fl, се явя·

ва мощен лост за напредъка итовносrта na му служ111 до могъществото на човека, който
край. дръзва да овлада HflYЧHf\Tfl
. След вс:ичко това става на- ИСТИНfl: съгласуване всички

? факти от веществената прнро·пълно SICHO, че които служи да с фактите на сцеплената ивярно нв нврода и ОФ, той подведена под единство мисъл,
изпълнява светлите завети на което ни давг една ясна и npe·
Златаров. f\ поучавайки се rлед1<а картина за света-све-
от Златаров, ние с още по- та, коi!то ни обгръща н който
голяма любов и предвнност

стъпка по стъпка завладяваме.
ще служим на нврода и ще 25, XI. 1936

работим с още по-голяма си· (Статията е писана от Проф.
ле за правото цело на ОФ. Златаров 4 дена преди отnъту- те и спечели тяхното колективно съзнание. даде плод.

К. Чакъров ването му за Виена), Асен: Златаров Г. Сапунаров--------------------а--------------------·---------------

с
у
ь

й изнемоrааше в тога·
нетв наша сурова дей·
телност (периода 1930-

г.) при тая липса на
ода, която подрязваше
ете и спъввше всеки
м, при непрекъснатите

следвания, на които бе·
эложенв прогресивната
телиrенция. Саиият той

Орl'lозен тихомълком. Ви·
бе в Дирекц11ята на по-
ятв н предупрежцаввн
ри заплашван. И при
това той се отзоваваше
ги, 11оrато трябваше да
редприеме нещо. за ос-
ждеването на н я к о й
туван 11ли за облекчава-
дбатв 11а някой npec·
н. Спомнwм си колко
J?къртен, когато една
,• го видях бащински
1жен и sa моята съдба.
нита бяхв конфискували
нзле:тя брой от .м. н

В.•, но аз не бях задържа,.,
Не помня защо вечерта за·
къснях 11в се явя в кафене
"Роял". Това мое закъсне-
ние разтревожило приятели·
те. И ето Зл11таров решава,
че тряЬвв na се предприеме
нещо зе освобожnаването ми,
но пре11и това изпраща Ив.
М. na провери вкъщи цели
наистина съм задържан. Как-
ва беше роnостта на неза-
бравимия Златарев, когато
след ?1влко пристигнах и сва·
рих всички в безпокойно оча-
ванеl Той наистина обичаше
хората и милееше за съn·
бате им ...
? Златаров се грижеше и
интересуваше за съдбата нв
"Мисъл и Воля•. Като виж·
11вше при какви тежки усло-
вия излизаха тогава всички
прогресивни иэnания, често
бе предла,·ал да подкрепи
вестника дори материално.

Но аз винаги СЪМ ОТКЛОНЯ·
вал това, като изтъквах, че
един културен орrон тр?бва
да се издържа изключител-
но от читателите и абонати·
те си. По отношение на ре-
цактиранеrо и списването
винаги съм изслушвал и це-
нял неговите съвети и укв·
эания. Сnо?1ням си, че той
държеше много да привле·
чем като сътруцник покой-
ния проф. Параскев Стоянов,
Какво не направихме с него,
за na спечепим проф. Стоя-
нов, но нвпраэдно. Послеn·
ният написа само една era·
тия {спомени за Еnиэе Рек-
лю) и толкоз. Но проф. Стоя·
нов, едно че тежко пишеше
и второ, не знам по какви
съображения, не искаше да
излиза с името си, и затова
не стана редовен сътрудник
на .м и в·.

Често съм беседвал със

')
Ас. Златаров студент

Мсгат да с? дават едни предписа·или други
ния за могъществото на държавата, но всякога из-
куството да се управлява ще търси да постави в
служба на целите на държ_авата интереса на маси·

Зпатаров на политически и
философски тема. У него
имаше една широта на ми-
с:ъnта, която произтичаше от
не rовата човечност. Той не
беше революционер по по-
литическа концепuиsr, но ка·
то учен и хуманист не отри·
чеше революцията и делото
на революционерите, и приз·
наваш?>, че общественото
развитие е революционно. В
тоав отношение у него има·
we еднв широта на погледа,
Р.дна търпимост, която го
сродяваше с най-радикални•
те иnеи на нашето време.
Известно е с какъв възторг
и симпатия той се отнасяше
към делоrо на 0Атомврий·
ската социалистическа рево·
люция, която той смяташе
НВЙ·ГОЛЯМОТО събитие в ис·
торията на човечеството. Не
беше случайно също, гдето
Златаров бе написал пред-

говора си към "Взаимопо·
мощта• от Кропоткин. Таи
книга и въобще идеите на
Кропоткин той ценеше мно·
го. Иэрастнал на младини,
в >t<еневв, non тяхното влия-
ние, той бе запазил в гър·
дите си някогашния пламък
на идеята за цwлостнв и пъп·
на свобода, и често обичаше
1111 разправя за революц11он-
ните кръжоци, които бе по·
сещавал в чужбина...

Трябва да се съжалява, че
тоя рядък човек си отиде
толкова рано, преди дв ус·
пее да на прави э11 хората
всичко, на което бе способен.
Защото той живееше изклю-
чително за другите, за хора·
та. Той съзнаваше отлично,
че господството на ф!шист·
квта ера не е вечно, че ще
настъпят скоро нови nни.
когато we се раэкри11т голе-
ми възможности за ИCTl!HCKII

просвета и свободно твор·
чество. И се измъч11еwе, че
него не ще ro има тогава.
Защото виждаше, че вече е
сломен от страшната болест.
И преnи na звмине на лече-
ние във Виена, отгдето се
върна ... вече труп, тоИ TЪJI·
сеше да се сбогува преnи
всичко С OHИII, които бях11
най-близки на делото му.- щ? се мре, - каэ11 ми
той ведн11ж, когато, нвскора
преnи заминаването му, го
изпращах до домв,-ясно ми
е, ще се мре; но не ми е
жал за живота. Скърбя с11·
мо, че не ще мога да до-
върша делото си ... Работете
вие, по-млеnите, поддържв?-
те огъня...

Гласът му эатреперн, а
очите му бликн11х11 съпзи. е
тях бе отр11зен напълно чо·
векът f\сен Злат11ровl

Георги >t<ечав
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Живото слово на Ас. 3латаров
Всяка сказка на проф. f\c.

Зпетвров бе културен првзд-
ннк за прогресивната част
от българския народ. Име·
то на народния учен и три·
бун бе станало символ на
прогреса.

Сам творец на наука и из·
куство, Златаров бе н най·
ревностният разпространи·
тел не последните и нови
постижения, на естествоэне-
нието, на натурфилософията
и сбщественатв мисъл. Мно-
го български селища (грв-
дове, паланки и села) бяха
споходени от него и чухе
вед -вж или повече п ъ ти
вдъхновеното му слово, чест
нета му и прогресивна ми·
съл. Злвтаров бе нвй-искре-
вият, най-скромният, най-са·
моотверженият сеяч на на·
учните истини, ней-въэтор-
женият борец срещу пред·
рвсъдъците и э а б лудите,
срещу сковаващата човеш-
кня ум и свобода сгеринв.

/>1ястото му на популяри·
ветор на неуката и купгура-
те още стои незаето в на
ШИЯ ЖИВОТ, В КОЙТО ТОЙ ОС·
тави дълбоки бразди чрез
попу -ярнвтв негурфипософ-
ска библиотека, със научни·
те си студии, с лекциите си
пред многобройната сгуцент-
ска аудитория и с беседите
си сред масите на , българ.
народ. Незаменим е f\c, Jina·
таров като народен трибун
и сказчик. Най-отвлечените
естествонаучни, биохимични,
недицински, обществени и
т, н, въпроси правеше дос-
тъпни, понятни и рвабирве-
MIi, Сnуwетелите му излиза·
хе от салоните доволни, ус·
яихнети и щастливи, защото
тufl ги сбогатяввше и пра-
ввпно насочваше, з а щ о то
преяснявеше съзнанието им.
Говв се дължеше п р е д и
1сичко на реалистичното,
утечнэно, живо слово. Дъл-
жеше се на простотата, коя-
то е качество на големите
умове, и на образността в
словото му, Той поэневеше
твйните, стихията, внушитеп-
невгга на живото слово, С
тях си служеше като с,· си·
гурно оръжие.

Златвров беше истински
чародеец сред народа: гово-

реше на ума и сърдцето,
говореше оптимистично, въз·
торжено, с искрена · вяра в
напредъка и в утрешното
социалистическо човечество,
с вяра в тържеството на ис-
тината и прввдагв.

Златаров бе внушителен и
убедителен с эцрвветв си
научна мисъл, с научния си
мироглед Той не е от рода
на Григори !lетров - само
популяризатор и възторжен
покпоник н? прогресивната
мисъл, без изяснен и здрав
научен мироглед.

Злаrаров пригежвваше и
здрав научен иирогпед и
неуморността и възторга не
Григори Петров да шири
знания сред народа. Затова

словото на f\c. Златаров бе·
we искрено, целно, прямо и
пленяващо слушателите. То
ги носеше на крилата си в
света на науката, на послец-
ните и завоевания.

Златароввта аудитория ви·
наги биваше препълнена. Тя
го посрещаше усмихната,
възторжена и жадна да го
чуе, да чуе живото му сло-
во. Тя го чувствуваше свой,
близък, сърдечен и честен
И го обичаше.

Измежду българските уче-
ни и масови просветители
единствен Златаров увенове-
чи, обезсмърти името си с
живото си, писано и устно
слово, наситено с правда.

Дим1пър Петнолнчев·

ОБИЧАШЕ ГО НАРОДА
мразеха го мракобесниците

Случи се през 1936 г., м. май.
Той беше още жив, Hero го

обичаше целия трудящ се
род, всички честни интелигенти
и особено пламенната бъпгар-
ска младеж Обичах го и аз, и
да си призная. най-вече заради
книгата му .в страната на съ-
ветите.", Бях чел и други него·
ви произведения, поровил се бях
и в научните r,1y творби и от
тях разбрах само едно: негова·
та сила и всеобхватна гениеп-
ност, Очудваше ме това, че той
за всичко може да пише, да
говори еднакво дълбоко и ув-
лекателно З.13. наука и изкуство,
за политика и за самия живот.

Книгата му II В сгранвта на
съветите е се носеше от ръка
на ръка и се четеше от учени-
ците на един дъх. Тя беше ед-
на от тия книги, заради която
учениците захвърляха учебници-
те си. Та нали за тази страна,
за симпатиите ?и нъм нея, и за
желанието ни да ноправим и
нашата страна щастливо като
нея, бяха хвърлени цесягни,
стотици младежи от града ни в
затвора. Та нали за същите

на-

ски съюз, прелестите на мечта-
НАЯ рай, страната на младежи 1-
те ни мечти, страната на съве-
тите, Един голям. едиl-t честен
човек, каза истината за Съвет-
сяия Съюэ-з-истинв сред голно-
оа лъжи.

Помня, когато веднаж четох·
ме книгвтв пред група нлеве-
жи, между които имаше и два-
ма легионери, един от другари-
те подчерта: ,,Ето. момчета, то·
вв го казва Златаров. Тека пи-
ше и Петно Наnетов, но той е
номуннст. Да речем, че той хва-
ли преднамерено Съветите, но
Зпвтаров? ... •

тия идеи, за същата тая меч-
тана действителност бехме ос.
гавили здравето си по фашист·
ките участъци! И ето, в ръцете
ни е книгата на любимия учи-
тел Зпвтеров, Страница подир
страница пред нас се открой-
ват чудесата на Великия Съвет-

Наистина, книгата
ров обеаорвжевеше

на Злата-
враговете

н? Съветсния Съюз, враговете
11а свобоаете. Никой не посмя
открито да заяви, че Златаров
лъже. Истината за Съветския
Съюз бе назвнв от един без-
пристрастен човек, f\ това то-
гавв беше тена необходимо!

Книгата на Златаров се но-
ментираше от учениците - на
междучасие, в нпас, и даже
час по математина. Резбнра
тихо, между двама или триме

Хасковският партизански отряд .Асен Златаров•: &

И ме арестуве, Стоях два ча.
са изправен до стенати, С твър-
дата норицв на ннигетв ме биха
по гпе ввга , Никога не ми и им„

1?? наввше през ума, че книгата
?

на Златаров може да послужи
: "• , за такава цел.

??· По-късно, когато завърших
<

? гимназия, и като млад безрабо-
тен интелигент потърсих рвбо ·

та, същия тоя агент ми каза: С- Служба ли? Четеш Зпа.
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ЕДИА СВОВОIИА СЪВЕСТ
нв и вьвгорженв реч. Още всяко честно и свобоцно из·
в първия момент тя зввпввя явление на пробудена съвест
аудиторията и прикова дълго се плаща с заплаха, иэтевв-
в напрежение, нейното вни- ние и издевателства, когато
мание. е окована свободада и за·

Струва ми се само той би конът е изпратен в архивата,
могъл в момента, тъй смеnо защото неотговорни фзкгори,
nублично да назове нещата увенчани в зnо и позор, са
с истинските им имена. Ко· готови да поругаят, да сив-
гато мракобесие и терор, на жвт всяко проявление на чест,
страшна политическа нощ, на доблест и на истинатв-
звпиве цялата сгранв, по-от· тогввв да се обадиш и по·
кровена, по-чиста, по-съраеч- рицвеш злодеянието и нв-
на, по-правдива реч, харакге- жеw за силните на деня:
риэирещв юбилярв неби моr· .Стиrеl Опомнете eel" - е
пв да се изнесе от другиго. един гоnям подвиг, на който
Златвров разгледа юбиляра само единици са способни".
преди всичко като общесг- И твърде характерно: ду·
веник и грвншвнин-б о р е ц, швгв на оратора явно тръп-
който цял живот е изстрадал не от жалост само при спо-
в вернв служба на народа мена эв ввндвлизмите нв
с?; представи го като един Цввковвтв камарила и непри-
от малкото за това време, нудено се провекве: "и кол·
които в един момент, когато ното да ме боли, колкото и
зловещи сили господаруват да бих желвл да мине в эв-
над гражданството, ксгвге эа брава този негов подвиг аз

( ....

.. - ц,

......

И когато 11 Оьветсна Русия видях, че онова човечество, за което още пред11
година с,;м мечтая става вече дело и че се ражда нова ииеипияация, нов обществе
1"Ьде,по •tо11е•1ес111вото ще и..11а безzрони•?но поле до развива си.л.ите си за в,;:zхйд и д,ло
1<ах от в,;зторz. Слепи са 1'0111110 не виждат 1110110! Со..110 война да не дойде! А ,,.,,а
11одпалва•т-вроzове м I на '<ОВе'lество1110-които бuха до1'орали страшния натанли
това стане zор'но на народите!

в
се

Преди 2 години по почин
на д-во .Иэкусrво и печат• и
народното читалище .Заря•
се учреди в Хаскоио .Куп·
турен комитет проф. f\c. Зr.а-
твров • в състав: Преде. Ге·
орги Даскалов-кмет на гра-
да, секретар-Делчо Василев,
журналист; касиер-Димитър
Димитров - директор Б. Н.
банка; членове: Тодор Или·
ев, Петър Сталев, П е т ъ р
Маймунков; подгласници: Ге·
орги Т. Мутафов и Димитър
Петколичев; контролна ко·
мисия: Сотир Паскалев, д·р
Христо Гюлеметов и Христо
Х.вистов.

·комитета си

ден от министра на вът-
решните работи с эг?п. № 62
ОТ 27. IJ. 1946 ГОД.

В резултат на апела эа
материа,1но IJОдпомагане, от-
правен до всички сеr?ски об·
щини в околият;,, Хасковска·
та гр. община и до стопан·
ските и кредитни институти
в града, в касата на комите·
та започнаха да постъпват
суми. Особенно отзивчива се
показа Хаск. гр. община, ко·
ято внесе 200,000 левв, за
което комитета е особено
признателен; ,Ion. банка -
25,000 лв.; Обед. кооп.• Han·
ред"-JО,000 лв.; всичко пас,
тъпили до сега към 2б0,ООО
лева.

В едно от последните
заседания коми1·етв е решил
на местото на сегашния пред·
седател, бившия кмет на
града Георги Даскалов, по.
настоящем депутат в ВНС,
да влезе 1<ато председател
на комитета новия кмет Ди·
мо f\т. Димов.

Комитета се надЯВ3, че

Асен Злата
при предстоящето ч
не паметта на f\c. 3
.Хасковското култур
данство ще име п
случай да прояви св
жертвувателност и
по-значителни суми.

Когато се касае 11.

ковечи светлг?та пам
векв като f\c. Зnате
то се издигна

ученика, приближили главите си
и nриtторено вперили очи в
формулите на черната дъска.

Еднаж, сnед едно четене на
книгата с група младежи, като
се прибирах в нъщи, >?инах през
градската градина. Глед?х 'цъв·
налите дървета и мечтаех за
деня, в който и ние ще пЬчнем
нашето велико строителство, эа
да направим и нашата страна
Jрай, като тая на Съветите Край«» Но строllата на Съветите „дой-
мене мина агент. Приблюни се, АС• сама nри н8с. Дойде в ли-
престори се че гледа на дру- цето на доблестните черве110·
rаде и ненадейно дръпва кни- армейци, коиrо за втvри път ни
rara от рък8Ти ми. Отвори я: донесоха свободата. Съветските
, - Златаров, cl Or него ще
се учиш! Няма за тебе учеб·
нициl

постави за
задача увековечаване памет·
та на именития наш съграж-
денин-f\с, Златароа н изра·
боти устав, който е утвър.

таров, а иснаш служба Иди в
страната не Съветите, там иск8Й
служба!"

хора ни помогнаха да се осво-
бодим от немските окупвнти и
тяхните български а r е н т и,
Днес ние стронl'I страната на
Отечествения фронт, страната
на щастливия Български на·
род-прекрасната наша родн·
на, иоято скоро ще бъде рай.

Наистина, Златоров не дожи·
вя до тези величави дни, но
той бе щастлив, че ги предска-
за, Той дълбоко вярваше в тях.
Той вижд!ше в своето прозре.
ние щастливото бъдеще на
своя любиl'I народ.

Та11чо Топузов

си

нашата съаременост
вдъхновени дар о в
световно известен у
нежен поет, дълбок
натурфилософ и най
вен нврод?н трибу
иойто жеР.те,vес ,:,си
морални и духов11и
ния эа свободата и
на своя нвр?д и на
ното човечество, д
ментврен на всекиго
-хвсковци-е, дв с
жем достойни после
и съграждани на веn
койник f\c. Златвро
от най-верните си
нгшия народ!

От к

„АСЕН
Възпоменателен лист

ЭЛАТАРОВ•
no случай 10 години от смъртта му

издание на Областната инспенцня на ннформаци
u изкуствата-Хасково

при съдейст11нето на нейния инспектор Т. Tony
комитета по увековечаване паметта на Re. Злат

Уредници:
Георги К. Кацаров Петър Г. Сирот

гр. Хасково, декември 1946 год.
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не мога дв мълча. Колко би
било хубава да nаnнеше теж·
кв завеса пред миналото, зв
да не си спомняме эа това
зловещо и стрешно време,
което сега така живо стои в
нвше!а памет, така дълбоко
горчи в душата ну!-Ще го·
воря, эвщото да се мълчи е
грях преn нароnв и съвеста
ни!" И наистина оратора про·
дължввв с огорчение вдъхно-
веното ои слово-изповед, за
дв порицае кръвожадието нв
една глутница и възвеличи
заслужено безстрашието на
народните борци. l(акъв бо·
лезнен трепет се долввя в
тия нежни слова при споме·

· не на горилнятв нв коя бе
подклаждан години наред
един борчески народ.

f\сен Златвров обичаше
истината, на нея той служе·
we тъй честно и предано,
както служеше на науката и
на народа си, и раздаваше
я т11кв, както я той сам чув·
ствуваwе, в цялата н кросо·

_________,_. ._ 1811 ..-i
Годината 1931 ме отнася

към едно събитие-спомен,
което може би е един от
съкровените мигове в тъй
нерадостния живот нв нашият
велик покойник f\сен Зло·
таров.

Цяла културна Бългерия,
изключая rлавореэиrе и спод·
вижниците на Цанковата 1<а·
?,арилв, се бе вдъхновила от
желанието да отдаде двн на
уважение и почит към своя
заслужил именит, класически
битов писател-общественик и
народен борец-f\нтон Стра·
wимиров, по случей 50 го·
диwната му обществена и
художествено-творческа проя·
ва. Това чествуване се про·
веде иэ цялата страна, в cne·
циален комитет вече бе под·
редил проrрамвта и за сто·
лицата, въпреки досадното
ръмжене на упрввляющите
фактори, на които никак не
се нравеше силното и откро·
вено слово на юбиляра де
жнrо<:в11 rннлото н порочно

в нгшият обществен живот.
На това юбилейно чествува·
не бе определено да говори
• За общественика и гражда·
нина f\нтон Страшимиров•
нвшият скъп покойник f\сен/Злвтвров,

Слънчев и приятен ден,
както слънчеви бяха, свмия
юбиляр и вдъхновения му
поклоник-чвродеецв на сло·
вото f\сен Златаров.

Сценета на народния теа·
тър е окрвсенв специално за
това мило тържество, Мно·
жество народ гъмжи из nap·
тере, галерия и ложи, ра•
достен, че този ден ще има
възможност да се поклони
пред един великан на духа
в страната ни.

След официалното откри·
ввне на тържеството явява
се на трибуната със осанка·
тв на вечно приятно усмивка
оратора Злвтаров, посрещнат
най-радушно от публиката с
овация, и отекна неговата
ллавно, увnек11теnн11, с-ърдеч·

та. Неподкуnн11та м
не му позволяваше
ви концесиу; ясно
опакото в живота
на душа си бичува
рота от гдето и идn
твше по грвд?ве и
дом с акламация п
квто истински лю
народа, не за някак
ба-той бе свикал с
те, и за слава,- то
нужда or нея, а
единствено квто
душатв му, което
нужда нв негови,?
свмораздввв и с
култура, повече эн
вече светлинв, пра
вечност.

Блясъка на орео
с векове около не
то име на f\сен Зл

Да бъде вечна
учения, философа и
борец пpoqt. д·Р Р.
таров-rордостта н
и на цяла Бълr11р,

п. fl )\


