
.Новото време се характеризира сь демокра- . . .

тизиране на науката, нейното. приобщаване съ ма- · ·

О/ситзь, нахълтването и вь живота и изполэването
и отъ борящото се за новь общестеень порядъкь
човзьчестео", n1 а. 3 - R,о· -.Jn· .(А-? I

СТРАНИЦИ 3ЛЕВА

УЧАСТВУВАТЪ:
(по азбучень редь]

проф. ал. балабановъ
ан. страшимировь
ал. спасовъ
д-рь ал. ивановь
ас. господиновъ
ас. ас. златаровь
ас. георгиевь
д-рь ат. московъ
ат. далчевъ
бор. богдановь
вас. огняновъ
владимирь русалиевъ
георги бакаловъ
fеоP?U 11,Сече11:1t
георги крьнзовь
георги веселиновь
добри немировъ
д. б. митовъ
досьо негенцовъ
дим. ц. братановь
д-ръ димитърь стоевсни

· дим.. б,лъоковъ
? зорка йорданова ·

здравно митовски
д-рь ив, московъ
ив. площаковь
ив. пастуховь

, д-рь илия палазовъ
проф. илия януловъ
проф. к. zължбовъ
кр, пастуховъ
к. п. домусчиевъ
коста лулчевъ
младенъ исаевъ
д-рь мих. геновски
д-рь никола сакаровь

.никола исаевъ
проф. д-рь п. цоневъ
cm. чилингировъ
сава чукаловь
cm. кировъ
cm. каракостовь
cm. чолаковь

.,т. z. · влаиковъ
д-рь

·

хар. нейчевъ
проф. христо панчевь
юр. милевъ
янко сакмзовь и др.



Стр. 2

Проф. д-ръ К. Гължбовъ

АсенъЗлатаровъ
фокусъ на българската интелигенция

Моятъ старъ прияте ть Асенъ ?,лата-
ровъ, съ когото ме свървьатъ толкозъ
спомени, почина, Когато 11зу1111хъ зз
сиъргьта му, изпитахъ не само
скръбь, но II ядъ: защото отъ хора
t ата него иародътъ 1111 има толкоэъ
много нужда, 3 тъкмо 1 ия хэра пе
достигагъ до стар111111. Останахмс безъ
духовни водачи, А колко мжчно се
съзлаватъ такива въ времена като
дпсшннгв, когато, по много причини,
единъ мяядъ човъкъ, не може да до-
бие .1ес110 онова каляване въ идсяли-
аъмъ, което бt добилъ Асънъ Злата-
ровъ, което бъха добилп други като
него преди войиигъ. Не виждамъ r<nt=i

измежду по-младигв дейци въ обла·
стьта на обществения н ку.ттурния ни
животъ би могъэгъ да го замвсти. Кой
би мог ьлъ, освенъ това, да обсеби
тоякозъ много сърдца за обичь.

Асенъ Злагаровъ 6!; слинъ рвдъкъ

характеръ, 11 ако ме попитатъ, коя е
основната черта на този рвдъкъ ха-
рактсръ, ще отговоря веднага: Него-
вото у?r виие да обича хората, дори 11

тогава, когато тt не заслужаватъ то-
на. Тъкмо по тази причина и той бt
сбичанъ отъ толкозъ много хора.

Той бвше, освенъ тора, единъ ис-
тинскп европеецъ: съ изтънченостъта
11а своята природа, съ многостранно-
стьта на своитt духовни интереси, но
единъ отъ ония европейци, които и на
Запад-, ръдко се сръшатъ. Ученъ, пи-
сате.ть и обшественикъ, той събира-
ше въ себе си като въ фокусъ всич-
1<11 разпиэгвни духовни домогвания на
отлълнитв интелигентни б ъ л r ар и
презъ послсднитв три десетолвтия-
ведно съ твхнитв идеалистични по-
риви,

Съ неговата смърть българската
интелигенция изгуби своя фокусъ.

Проф, Ал. Балабановъ

Безъ Златаровци.
Бъше най-голвмпягъ подърж-

никъ на правото, на добро; о, на
свободата - и все пакъ, живо-
тътъ му бъ страдание.

Асенъ Златаровъ бъше единъ
отъ наи-добритв аргати на бъл-
гарския народъ. Въ всички изку-
ства, въ всички отрасли на живо-
та той бъ желанниятъ съветникъ
И ПО?!ОЩНИКЪ.

Той се движеше въ тоя живогъ
съ симпатиитt. на цt.лъ народъ
и съ надеждигв на отбранигъ
духове.

Писахъ еднажъ за него преди
н+коя година:

Дай Боже, на България кол-
кото се може повече Асенъ Зла-
таровци ! Tt. ще крепятъ въ теж-
китв дни и години, тt ще и со-
чатъ нови пжтища въ безизход-
ностьта, rt ще и бждагъ залогъ
за блаженството на рая. t

Но, Богъ не менъ послуша, а
послуша силата на смъртьта, и,

• •
намъсто да умножи Асенъ Злата-
ровцитв, той ги отнима, той при-
бра при себе си и единствения
Асенъ Златаровъ.

И казва:
,,Вие, които не го разбирахте,

не го ·заслужавате. Ще ви го взе-
ма. Вмвсто него ще ви пратя
най-строгитв палачи, най-безсър-
цечнигв лихвари на живота, най-
грознитt вампири, ще ви пратя
и ще ви пращамъ - не вече ан-
гели като него, а - сатани като
Вълчо Хиеновъ".

,,Но, прибави нашиятъ Богъ,
жестокостьта ми се сломи, като
видъхъ, съ каква тжга, съ какво
этчаяние, въ какьа искрени.
юлка .посрещнахте вестьта аг
чеговага кончина, колко остро
\И ,,nnrтe загубата".

„И азъ вр желая, да не го за,r
бравяте, .Ца\' ГО дир е, -да rfoч?
тате всички Асенъ 3 атаровци, за
да се обичате единъ други".

Зорка Йорданова

Сълза эа
Сега, когато всички искаме да

искажемъ и сподtлимъ болката
си отъ неговата ранна смърть 1'1

чувството на празднота, която тя
оставя въ живота ни, азъ чуьст-
вамъ нужда пакъ да му благода-
ря.

Да му благодаря за радостьта,
която изпитвахме ?тъ лекциит?
му въ университета, когато ка. о
ученички още бъгахме отъ часъ,
за да отидемъ да го слушаме. Да
му благодаря за дългигв посе
щения изъ парижкигв музеи и
библиотеки, конто чрезъ него
видъхъ и почувсгвувахъ така,
както никога сама не бихъ могла

него
да видя и почувствувамъ. За всв-
ка картина въ Лувъра, за всвки
кжть отъ Парижъ, той можеше
да каже нъщо, толкова прекрас-
но - че то завинаги оставаше
въ душитъ ни.

Никога нъма да забравя и съл-
эигв въ очигв му, дълбокото
вълнение, съ което той ни раз-
казваше за Драйфусъ, за Жо-
ресъ.

Професоръ Асенъ Златаровъ,
скжпиятъ ни ,,вуйчо" - остава
единъ отъ най-свътлигв спомени
га Т'ВЗИ, които истински еж го
познавали.

Антонъ Страшимировъ

водачъ „Асенъ Златаровъ
I"Той, !{ЯТО че е още между се помина Iнасъ, )J<ивитв, въ дtлнична об-

станов1<а, а вече духовниятъ му
образъ се очертава и налага не-
принуден.J на всичI<и. Обще-
ството въ най-разнороднитt му
срtди, интелиr,ентна и 1<ултурна
България, наро;цнитt маси го
възприематъ за с!3ой будитель и
тжгуватъ най-с:ррдечно негова-
та бърза I<ончина.

AI<o погребението на държав-
ни разносI<и е единъ зю1r<ъ на
внимание за принесени на оте-
чествею,;я олтарь зacJiyrи, то тая ства; r.ръдъ nроф1·сори, писатели и
честь несъмнено се падаше на артисти; предъ самото най-напредни-
Златаровъ, който даде цtлия чаво гражданство и въ гм·:титt реда·свой даръ и си.?1и на народа и

б .. ,.. огохиля1?нове ·на еззаветното и щ "държавата.
Всъко поI<ол?ие има и трtб-

ва да си създа.zl€ свой духовенъ
I<умиръ, чийто слова и писания
не бива да остЩiатъ на повър- дцеведъ.хностьта на устн11тъ, а да бNi-
датъ дълбоко врtзани въ сърд-
цата и душитt, за да се създа-
де по тоя начинъ необходиl'4ото го зам-вни!
за обществения напреды<ъ взаи ---------:';;-:------
модействие между народъ и во- Печатница
дачи. ,,R fJ И П Е IРА Ф Ъtz

Не изI<уствено, не натрапено А·. Д. - с, фи,t
отъ върховетt, а съ себеотри-
цателенъ труд? всестраненъ
даръ и любовь I<ъмъ науI<а и ·на-
родъ, поI<ойния нриятель се из-
дига далечъ над1, оби1<новенитt,
за да премине въ малI<ата реди-
ца на най-заслуж11лит·в. Той ни Предъ неизчезналитt още отъ очи- боти за попече радость въ живота.
напуща въ разцн·l,та на силитt тt ни тленни останки на ск:У>пия по- Което е за отбелпзnане у и:шлючи-
и пълната проява н)f'"таланта му ,,ойникъ, е безпредметно да с? гово- телнитt хора, у внсоконrаnственитt
би могла да се пронви въ ид- rн много· за него и неговото д·l;ло. личности и учнтели на човtчеството,
нота десети.'!·tтне. Той е още живъ пр?дъ очитi, ни, за то е, че тt сливатъ въ едно единство

Зс1кърменъ още въ детинство дълго още ние не ще свикнемъ съ проповtдьта си съ живота си.
съ идеитt за правда и равенство, болката да мислимъ, че нtма да го Та нима познава нtкoit У насъ,
за миръ и човtщнна въ човtI<а видимъ повече между насъ. следъ Ботева, по-бvдна съвъсть отъ
и обществата, той остана вtренъ Искамъ, обаче, д:t подчертая това, тая на З.1а,арова? М::?лцина знаятъ
до п о с ле д е н ъ часъ на· своя което най-добре знаятъ неговитi; колко rолtми огорчения струnаще на
идеалъ за о б щ е с т в е н d преу- близки приятелr1. Истина е, че не сме това велнr<о сърдце доброво.1111ата за-
стройство и за СJ1ужба н? на- имали по-магнитно с.r.ово отъ това на щита на вси•1ки, поrазени отъ зли.k

· .i. I З ро Н им по разнообраз сили въ живота. Не малко. об:1•1е, отъроднит ь маси.
11

,JJaтa въ.
.

е с
.

ало -
:Той не б·!; една yI<paca на раз- 11а и по-боrаrа аудитория отъ негова тия, които Ci'l'i рили въ близъкъ кон-

1_ "'3 Той бt r1стински учитель въ най- тактъ съ него, знаятъ, че той бtшеI<ошната му речь а едно изпита- · · '
бб ?/

• , благородната и най-точната смисълъ еднакво J)азпаленъ, еднакво у едите-но, у еждени.е

!lo
това личи . , ,,

i('Ъ}?'ёfttf\f'?t/? qi, .._1ГИИ С'I.{СОiпИ'.а-, >.-;На1 д?aifa. Т?\ УЧ!:?(( ВСИ?И, И 11) . J!,j?ень, ?дJfal<BO разд.аващъ 1с? И пр?дъ
1 ,J' ? Т' вr?:Jчко С:амъ fS'владалъ до вйсuf'а Iсте- 'Siиляда Jtvши и tmещъ единъ-• Л.ов-!Jкъ. 1ленъ и ПОЛИ'J}ИЧ с и мотивъ. .

-,
. 'I' j.

· ш•нъ това съ което днес1, едннъ чо- А негоnата енергия! Единъ Пi'i'iTbВъ
V
последнит ' години имахъ .в'tкъ би ?огъ11ъ да се похвали, бихме съ тонъ на у:мора, но не и на Нl'дО·случаи на чес110 да общувам ь и могли да го наречемъ единъ отъ волство, той ми каза: ,,Понtкоrа сп11разговарямъ съ Златарова. При- малкото енци1<лопедистн на· нашето само 5 часа на денонощие и нtмамъстрастенъ I<ъмъ ПОJIИТ!fческн те- й нито м?'нута почивка вънъ отъ тtхъ".време, то широ1<0 раздаваше това ·,ми, азъ съм·ъ му обр,ъщалъ вни- (,}orarrcтвo, з<1щото смtташе, че е не- Златаровъ имаше единъ високъмание да запомни 'нtкои части rовъ дългъ да прави това. Но той идеалъ и жизнена философия - даОТЪ раЗГОВОрИТ\?, За да ГИ ВЪЗ- СЖЩеВреМе\!НО раздаваше ПО частица МУ СЛУЖИ СЪ ВСИЧКИ СИЛИ И жертви.произведе еди?'):,/ день следъ и отъ голtмото с1-1 сърдце. Неговата За това и той като Жщ1еса, съ коготосмъртьта МИ, aJ О' стане нужда научна и обществен" дейность има до нмаше духовно рnдство, не смtташенtщо да се пот,ърди или опро- крайна мtра етична стойность. За- за напраздни усилия и загубено вре·вергае. Той внимателно и усмих- щото, той б·l,ше убеденъ, че „върхов· ме да говори съ часове на единъ чо-нато отговаряше, че помни всич- на ценность, която покрива всичкн вtr<ъ, защото той вi;рваше, кактоко, и да продължавамь работата други ценности, които обединява обичаше да ?.азва, че „все допринася-си. Уви, нито той, нито азъ д ме н"-1110 за да напраRимъ отъ земятавсички воли за ПОДRИГЪ и която по - Dимахме страшното предчувствие, кл;;жда всички сили за възходъ, е _ до,1ина на скърбитt - свtтла до·

че Сmдбата е оrгредила него, да·-
животътъ. На живота трtбва да слу- лина на радостит1.".

.11ечъ по-младия_l'о/ъ менъ, да ПО· жи: дtлото на ученип, на поета, н:? За поколi;нипта следъ него е освt-коси и ни го OfH/:?-Me за винаги. писателя тръбва да бмде приносъ за тенъ шия за догонване на нtщо по·
Той 011ива вlь 1Вtчностьта съ р:1зрасть на тоя жr1вотъ, за неговото високо въ живота и даденъ примt,ра

изпълненъ дългъ и задо1:1олена осъзнаване, за неговото издигане и за „дръзновението, единстRена достой-
душа. Нека го следватъ всички, за посочване пi'l'iтя 1<ъмъ едно п0- на форма на човъшко сжще<1rвува-
млади и стари за които обще- щастливо, по-хуеаво утре". ние".
ствения кръстъ" не е бреме, а Той смtташе, че неrовъ _върховенъ Дt11ото на проф. Златаровъ не ще
приятенъ и реЗiУЛТатен·1., трудъ. дългъ е да служи на друrитt, да ра- умре съ него!

Кр. Пастуховъ

Народенъ

Не мога да се помиря съ тази
ВЕ.СТЬ. Тя не се побира въ С)ЗНание-
то ми. Тоя горящъ Фа!<елъ, пламъ-
нитt на който лумваха вредомъ, км-
дето б·tха потр·вбни свiнлина и то-
плота, той е миналъ въ небесата ....
Кжде не б-вше Асенъ Златаровъ! И въ
най-далtчнит·!; мирови гадания, и въ

най-близкитt гърчения на парадната
душа; еднакво въ знания и въ изку-

учителство. Всъюnде и винаги неиз-
черпимъ: носитель на св·hтла мисъль
и високи чувства, ясновидецъ и сър-

Да плачемъ! Не виждамъ, поне за

моментъ, ,,ой отъ на.с-ь би могълъ да

З.лr rrorceъ .лиrm'Ь

Асенъ Господиновъ
*- Единъ св·втълъ Умъ,

ЕДНА ЯСНО-БИСТРА
съль,- ЕДНО ЛЮБВЕОБИЛНО
ДЦЕ,

МИ-

СЪР-

ЕДИНЪ ЧЕСТЕНЪ ХАРАК·
ТЕРЪ,- ЕДНА НЕСЛОМИМА ВОЛЯ,- ЕДНА ЧУВСТВИТЕЛНА СЪ-
ВЪСТЬ,- ЕДНА НЕУМОРНА РАБОТО·
СПОСОБНОСТЬ,- ЕДНО НЕИЗМЪННО ДОБРО·
ТIЗОРСТВО,- ЕДИНЪ ВЪЗТОРЖЕНЪ ИДЕ·
АЛИЗЪМЪ,

I
• - ТЪЗИ БЪХА БЕЗUЕННИ-

1 ТЪ КАЧl:.СТВА, КОИТО ПРА-
I ВоХА отъ НАШИЯ скжпъ

ПОКОйНИКЪ.
ПРОФ. Д-РЪ АСЕНЪ ЗЛАТА-

РОВЪ.- ЕДИНЪ ГОЛ'ВМЪ УЧЕНЪ,- ЕДИНЪ НЕНАДМИНАТЪ УЧИ·
ТЕЛЬ,

ЕДИНЪ ДУХОIЗИТЪ СЪБЕ-
СЕДНJА"1г1,.- ЕДИНЪ ТАЛАНТЛИВЪ ЛИТЕ-
РАТОl-''Ь,

ЕДИНЪ БЛЪСКАВЪ
ТОРЪ, •- ЕДИНЪ НЕЗАМЪНИМЪ ПРИ·
ЯТЕЛЬ И ВЪРЕНЪ ДРУГАРЬ,- ЕДИНЪ НЕЗАМЪНИМЪ ОБ·
ЩЕСТВFНИКЪ,- ЕДНО ПРЕКРАСНО СЪЧЕ-
ТАНИЕ
НА ДАРБИ И ДОБРОДЕТЕЛИ, ЗА
ВСЕОТДАйНА СЛУЖБА, НАРОДНА,

И ЗАТОВА ВЪЧНА ЩЕ Бя'riДЕ
ПАМЕТЬТА МУ!

ОРА·

Здравко Митовски

В'Ь служба на другитt

ЗЛАТАРОВЪЗАБОТЕВЪ
И?tа с.1ава и слава. Много имена

следъ шестдесеть rод. свободенъ об-
щественъ животъ се заличиха без ь
остат,,къ. м?.?юлt.тностьта нь славата
е участь за всички, освенъ за rерои-
т-1,. Герои Ci'i'i ония, които се борятъ
за възтърн,ествувнето на повече прав-
да, повече истина между човъчеството.

Ботйсвъ е
ЦЪЛОСТНА ПРИРОДА

Животъ, идеи и дt.ло у него Ci'i'i

нераздt..ши. Калоферъ, Из?1аилъ, Бу-
курещъ, Одеса, островитt на Дунава- авантюристъ, студентъ, актьоръ,
уч11те.,ь, поетъ, пуб.нщистъ, бунтов-
никъ. Неб.1агоприятни външни усло-
вия, нищета, неразбиране отъ околни-
тt. Той не е съэерцатель - отшел-
\шкъ, кантоннранъ отъ живота - кой-
то скандира стихове. Неговата во.,я е
обагрена, Пр('lпита съ р-вдъкъ патосъ.
Кнпежъ на душа, която к.1окочи като
лава. Тия склонности ?югатъ да съз-.. 'датъ е,111нъ ром:нпнкъ, -? рево.1юцио-
неръ. Нечаевъ даде на тня ро?1антнч-
ни б.тtнове ещ? здра?а канава.

Ботйовъ бъше въ ужасъ предъ ти-
хото, безметежно сi'l'iществуване, кое-
то е идеалъ на толкова голtма брой-
ка хора.
,,СВЕЩЕННА ГЛУПОСТЬ" Е ХРИ·

СТИЯНСКОТО ПРИМИРЕНИЕ.
Неговата релиrиозность бъше особ-

на - безъ канони, безъ кодифицира-
но В"Rрую.

Своята лична свобода той жажда
да съгласува· съ свободата на всички
останали. Той жадуваше не само по-
литическо освобождение на племето
си, на всички хора, но и

ИКОНОМИЧЕСКО ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ

Тоя стремежъ къмъ свобода съз-
дава революционно чувство. Отъ тукъ

борбата му съ еволюциониститt,
съ неговит-в другари, които искаха да
си служатъ .съ мирни срtдства, бор-
ба - която. никога не се изроди въ
страшнитi, братоубийства, на които
сме свидетели въ наши дни.
· Той е билъ цененъ отъ всички, ка-
,n е:ща нравствена 1ичность. И най-

•
вtрнитt му про,ивници с? се отна-
сяли къмъ него qъ уваж?ние. Намъри
се едва следъ 5? гад, тъмень ?:ерой
който въ пасквиJJj? си поис1<а да нане-

. се поругание над} паметьта на Ботйо-
ва, безъ да разб?ре заг.адката около
това голtмо име

Пзтосътъ на lотйова му дад? въз-
можность за съчетае въ себе си - и
като противореч, е, и като сантезъ -
дветt rолt.ми стр-зста -

ЛЮБОВЫА И УМРАЗАТА.
Съ.1з11тt му се стичаха отъ очитъ

въ сърдцето - за да пе види никой
жалбата му. Т?й има обичь към ь
майка, жена - 1 дзде образи за тtлъ,
които tце останатъ навtки. Обr1чь
къмъ земята, която е впоила въ сърд-
цето му огъня за подвигъ и жертва.
;\,' Ботйова обичr,та е м?жка. Той но-
си надъ своето нtжно сърдце една
подставка отъ стомана:

Умразата е света, когато е насоче-
на срещу оновр, · което спъва красо-
тата въ живота, когато е насочена
къмъ социално преустройство. Умра-
з:па 1<ъмъ тиррпитt, къмъ малодуш-
нит-в. .

Въ тоя океанъ отъ чувства се влъ

Mi'l'iкaтa, въ тая сложна и цtлосгн,1
природа отзвуча най-висо1о:ияlъ диа-
пазонъ на ?ар. душа и опре.:?.-вли вър·
ховетt, до които Ботйовъ стигна въ
своето политическо съзнание и раз-
uитие.

Ботйовъ
ПОДПАДНА

nодъ влияние на Чсрнишевски, на
Херценъ. Неrовюпъ темпераментъ го
направи в-вренъ синъ на руската ин-
телигенция от1. 60-тt години. Той за-
грабваше идеи наслуки. Но -малкото
семена, които ycrrвxa да попаднатъ за
това кратко време въ душата му, се
разрастваха въ буйна жътва. Така се
с1-здад.е публицистътъ и човъкътъ на
д1.лото.

В·ь „Дума на бълг. емигранти" той
писа, че народътъ носи всички теже-
с1·и на съвременото общество - ек-
сплоатиратъ.- го ту.рци, чорбаджии,
черква; у народа има инстинктивно
недовърие къмъ потистницитt, което
често минава въ бунтъ. Интересно е- какъ разбира той турско-бълr. от-
ношения: Турция нtма б?деще, тя е
,рупъ н смъртенъ одъръ. никакви по-
·литич. 'З;!Падни' ДОКТРИНИ. Н'&Ма. ;а Я
спасятъ отъ анатомичния иожъ. Идея-

та за отяt.лния народъ се покрив<1 у
Ботйова съ представата за отдtлния
човtкъ: както има лоши хора - тъй
има и лоши народи. Той не. в-1,рва въ
просв-втения индивидуализмъ, 1<ойто
създава „монголска аристокрация".

Апогеята на неговитt разбирания
се оформи въ

ПЪСНИТЪ МУ.
Голъмиятъ поетъ, голъмата лич-

ность, нос-1,ше величие на духа, което
се отрази въ неrовитi, стихове. Нtма
голъмо поетическо дtло безъ голtма
поетическа личность. Всички фокуси,
които могатъ да се извършатъ въ туй
отношение, скоро биватъ изобличава-
ни. Ботйовъ изостави , фокуситt на
черната магия и временната сл?ва.
Поезията му ще пребжде, защото ду-
хътъ му бъше rолtмъ.
. Отъ 20·-тъ пtсни може?1ъ д.а раз-

беремъ най-тънкитt движения на Бо-
тйовия духъ. Тамъ е скандиранъ ри-
тъмътъ на най-дълбокото въ човъка.
Да сн припомнимъ тромави? ез;,rкъ,
съ ко?то нашит-!, пое.ти дото-r;?.ва пи-
шеха поезия. Ботйовъ внесе най-скi'i'i-" ..... 'I
шш даръ въ съкровищн11цата· ila · нар.
д.ухъ. Пъснитt му еж изпiши на

. • • I



Д-ръ Н. Сакаровъ

Борецъ за
Въ пъленъ разцввтъ на знания и

житейска опитность 1111 напустна Ас.
Златарооъ. Отъ ученическата скамейка
бi; расълъ той всръдъ борци. Така
1ой остана вtрен ь на борбата, като
първо условие за общо културно и
стопанско творчество на нвродитв.

Не саио индивидуалното проявле-
ние, а организираното сътрузничесгво
на всички духовни e11epr1111, бъха (спо-

редъ него) условия, за развитие, как-
то на отдъяенъ народъ, така и на цъ-
лото човвчество,

Науката с11 обичаше съ цвлото си
сжщесгво. Трудолюбието му за нея не

щвдвше физичсскигв му и нравствени
сили, Дор11 до изтошенне на тия сили
той не отказваше да вложи и послед-
ната капка енергия, за да поучи свои·
тi; стуленти, за да отговори на гвхно-
то любопитство, за да задоволи твх-
ната духовна потръба,

Вс11чк11 свои знания и научни из-
следвания той се стремъше да преда-
де въ лесно досгжпна форма на мла-
дежи II възрастни изъ низииитв на на-
рода. Популярното )!У слово жадно се

поглъщаше отъ тълпи слушатеди на

неговитв сказки. Сказки не само no-
строго научни теми, но и нзъ область-
та за задоволяване на обикновенит?
нужди на хората, както и по въпроси,
които поражда напредващия духъ въ
разкриване твйнигв на природата. И не

само това. Стремежитв за по-справед-
лива обществена наредба, за благото
на всички хора, за даване заслуженъ
дt.,ъ на трудяшитв се въ всички сто·
панскн и културни области, - двлъ,
който да отговаря на участието на тру
да въ ц+локупното творчество.

Идеалистъ беззаветенъ, възпитанъ
въ преди военната епоха, той се из-
ижчваше отъ извращението на поня-
тията за добро и зло, за право и спра-
ведливость, за насилие и свобода. Той
чувствуваше и манифестираше много-
кратно, тия свои разбирания. Ни·
К"Га не вtрваше и съ нищо, не можа
да се убеди, че диктатуритв могатъ да
създалагъ условия за полетъ на чо-
цi;шкия духъ.

Добри Немнровъ

свободата Приятелыъ
Гражданското възпитание и ПОЛИТИ· иа човtка

ческото развитие къмъ все по-нови
форми на обществената организация го
занимаваха непрекжснато вънъ отъ
дабораторията на университета.

Интересътъ му за това гражданско
и държавно-политическо издигане на
пароднитв маси, се изрази въ стреме-
жа му да сближи науката съ народа, ако
можсмъ да кажемъ, да я демократизи-
ра, - не се нравъха на ония, които все
още мислятъ, че C,i, нъкакви богопо-
мазани и че трвбва да гледатъ на на·
рода, както нвкога боговетв гледали
отъ висинитв на Олимпъ.

Свободниятъ му духъ и любовьта
къмъ народа го бt.ха направили стра-
стенъ поклоникъ на двлото на Жоре-
са. На неговитъ идеи, на неговата по-
литическа дейность и особено негови·
та борба противъ войната и въ nол?а
на мира, Златаровъ остана ввренъ до
последната минута. Той умрt. съ клон-
чето на мира въ ржката и съ идеята за
миръ и култура въ сърдцето. Все съ
сжщигв чувства, любяшъ отечеството
си, той бtше ратникъ и на поета и
бореца Ботйовъ.

Трудолюбивъ, честенъ въ мисъльта.
стремящъ се къмъ възможнитt виси·
ни на съвършенството - това бt. Зла-
таровъ, Той се радваше съ радоститв
на широкитв народни маси. Той стра-
даше заедно съ твхъ.

По свой начинъ той се боръше въ ,

nървитt, тi;хни редове за свободата и
правата на гражданина.

Но Златаровъ бt и човвкъ съ чо-
ввщина и съ човвшко сърдце. За
укротяване зввра въ човвка и за не-
говото опитомяване, Златаровъ бв от-
далъ цълото свое сжщество.

Поклопъ предъ приятеля, съидейни-
ка и събореца Асенъ Златаровъ.

Писма и суми да се
изпращатв на адресъ :

ив. лоловь
ул. Враня 76, София=·-

На работа вь лабораторията

Не мога да пиша спомень за Асв-
ня. Всичко, което го свръзва съ мене
отъ трийсеть години насамъ е една
протичаща действителность, колкото
жизнена, толкова и богата. Единъ чо-
Рtкъ св ьрвань съ живота чревъ една
с плодяваща се истина, за мене е нъ-
що като извора, въ който водата е
В'ВЧНа.

И все пакъ днесъ той е предъ вра-
титв на оня кжтъ въ душата ми, где-
то азъ редя най-скжпитъ си спомени!
Не му отварямъ още тия врати....
Азъ не вървамъ, че той не е между
живитв, не вървамъ, че последчята
ми среща съ него е била nоследня!

Азъ вврвамъ, че той ще се зададе
срещу мене, ще спре морнитв си крот-
ки приятелски оч\1 въ моитt и ще ми
се усмихне съ 010я усмивка, съ коя-
то е надаренъ само той. . . Това ще
бжде, защото самъ той върваше, че
не е толкова жестока природата, кол-
кото си я мислимъ ний. Тя не може
да ни отнеме Асвня точно въ тия вре-
мена, когато имаше да ни каже още
толкова много нвща.

Тъй мисля азъ, Ще се срещнемъ,
ще тръrнемъ рамо до рамо въ булев.
,,Царь Освободитель" и ще потър-
симъ тема за равговоръ. У него тема-
та се ражда не въ мисъльга, а въ ду-
ш.ата. Твмъ има градина, която се
оросява огъ най-хубавигв чонвшки
чувства. Какъвъ може да бжце тога-
ва разговора ни? Асвнъ имаше очи,
които гледаха презъ истината и за
това бвха тъй чисти, имаше думи,
които се измиваха въ любовьта, за
това бвха тъй горещи! Ето, презъ та-
кива чувства минуваха мислигв му.
Когато се .разд·l,ли?ъ стъ Ас·вня, въ
ушитt. ти непрt.:кжснато звънятъ ду-
митt му, а душата ти е тъй чиста, ка-
то че ли нi;кой е миналъ отъ тамъ и\
изтрИJ1ъ всичкин прахъ подвеянъ отъ
дtлничностьта, отъ бодливата rру-
бость на всtкидневието.

Това днесъ мога да кажа за Асtня.
Както виждате, това не е споменъ, а
изразъ на възторrъ къмъ св·втлата
душа fIO ед!'fНЪ, ;qрщ?тель щ1 чав\ка.

Асънъ ще мин? и въ спомениf·в ни.
Той ще стане и Lстория. Но неговата
любовь къмъ чоJt.ка, неговия въз-
торrъ отъ живота ще останатъ не спо-
менъ, а ще се пренърнатъ на купель,
гдето ще се изкжнва;ъ ония, които
ще дирятъ изцtление чрезъ свtтлина
и любовь.

Ив. Площановъ
ЗА СВОЯ ДРУГАРЬ

За Асена ли? Та за него има
много да се приказва и пише.
Възможно ли е въ три реда да се
каже нъщо за огромното дtло на
този скроменъ човtкъ.

Спомнямъ си го напоследъкъ
какъ се бt заелъ да осжществя-
ва идеята за издаване на попу-
лярна евтина библиотека, която
трtбваше да бжде достжпна
главно на трудящит'h се.

Така поставихме и „Диктатура
и демокрация", която за неща-
стие бt последната му книга.

сдинъ -дъхъ. Той пtеше като трубз-
АУРЪ, Чрезъ тt.хъ той диша, жив'tе.

Tt Ci'r'i дt.'lo на псетъ, не на ху-
дожю1къ. Ако седнемъ да ги измtр-
ваме съ милиме1 ровъ масщабъ, ще
намtримъ грапавини. Но

НИЕ СЕ КРЪЩАВАМЕ ВЪ ПОЕЗИЯ
СЪ ТИЯ СТИХОВЕ

Tt Ci'i, ве.1ико причастие къмъ кра-
сотата. Въ p,i,Ka съ тi;хъ, ние навли-
за•1е за пръвъ пжть въ потайното
варство на приказкитt, Кi'i,дето чо-
вi;къ е гордъ, хубавъ, сv.ленъ. Та111ъ
:яаиираме своитt идеи, купнежи и съ-
нища.

Отъ неговата поезия бдика дей-
ствите::,,но възмущение отъ неправда-
1 а, мизерията, грозотата. Той знаеше.
че пасивната доброта е мость на зло-
то. Той има см1.лостьта да изрази то-
ва, което има истинска социална стоА-
ность. Неговата „Молитва" е един-
ствена въ свtта.

При противоречието, между жаж-
дата за свобода и несретата, въ коя-
то живi;е, иска да забрави своя край.
Чеt'ТО t; 'rвърде самотенъ. Самота на
1:.11бравивка, на Мойсея, който носи

нови скрижали - но тt биватъ раз-
бити отъ хората. 11Р,i,ка си кой ще
турне на туй · сърдце, дето страда?"
Навсi;кi'i,де зло царува въ свtта. И
1ой завещава: ,,Борба" - тя е него-
вата кулминационна точка.

Ботйовъ стигна до върховния син-
тезъ. Името му е свързано съ Бал-
кана.

МИТЪТЪ НА БАЛКАНА ЩЕ СЕ
СЛ-ВЕ СЪ МИТА ЗА БОТйОВЪ.
Смъртьта е страшна за об;.?кнове-

нитt хора. Костеливъ призракъ, 1юй·
то се явява да смущава празницитt
имъ. У Ботйова смъртьта е усмивка.
Влюбена, тя го води къмъ върха на
подвига.

Ботйовъ принад,1ежи на бълr. на-
родъ, за когото умрt, за когото стра-
да. Той ЖадУва неговото освобожде-
ние, за да го види членъ на велико-
то чов1.шко семейство. Той бt

ПРИЯТЕЛЬ НА СИРОМАСИТ-В,
макаръ да смtташе, че .,сир·Jмашия-
1а е престmпление". Сиромашията при
-:-иска човi;ка къмъ низинитi; Тя 1J,')·

c11 грозота. Той искаше за всички хо-
ра радосп, и щастие. И отиде при

унизе!-!итt, поробениrгt, об?зправенитi;.
Който има това ?1увство къмъ на-

рода, безспорно, нему принадлежи Бо-
тйовъ. Принадлежи на тtзи, ко;,?то
искатъ да се въдвоt новъ порядъкъ.
Тъзи, кои re> иматъ погледитt си и
СИЛИТ'В си насочени/ къмъ СВ'ВТЛОТО

утре, моrатъ да го зема'ГЪ за знаме.
„Истината е свята, свDбодата е

мила".

,,Чов'tшката борба за свобода изи-
с"ва множество ржце и множество мо-
зъци". На тtзи отрешени, силни, про·
свi;тени - приеадлежи Ботйовъ.

Съ смъртьта си, която дойде влю-
бена къмъ него, той 1 хвърт-1 златенъ
мость на нашето племе къмъ '5жде-
щето.

Да впр'hrаме все повече сили въ
победната колесница, по друма на
освобождението. И нека тя, наасtк,'i'i-
де дето ыине, носи праздникъ.

По този
ЗЛАТЕНЪ МОСТЪ,

който може да мине, който мож? да
с.ткърти у себе си частица отъ Ботйо-
1'$ИЯ духъ, нему принад.11ежи Ботйовъ!

Д-ръ Ас. Златаровъ

rтп. 3

Т. Г. ВлайковъСПОМЕНЪ
Видt.хъ го и се запознахъ първи

П,i,ть съ него поеди 27 години. Бt.ше
ми изпратилъ отъ стран:тво ста r,1я
за „Демократически преrледъ" оза-
главена „Свобода и детерминизъмъ"- хубава статия съ ясна фи.,ософ·;ка
мнсъль, трудъ на сериозенъ ученъ.
Кой ли ще да е той? Съобщихъ му,
че статията е много хубзва и че съмъ
я да.'lъ да се напечати въ спасанието.

С.'l?дъ завръщането си въ Бълга-
рия дойде у дома, та ми донесе и
втора статия. Тогава и лично се запо-
знахъ· съ него. Това бtше презъ 1939
г. Младо мом.че, нtжно, съ деликатно
1t.лосложение, съ ясни сини очи и съ ·

дълбокъ поrледъ. Възсл&бъ е и r,1а-
сътъ му, но rоворътъ му е сърдеченъ
и топё>лъ. Направи ми силно впечnт-
ление. Такъвъ младъ, такъвъ нt.женъ
и с.1абичъкъ, а какъв1> хубавъ, съ фи-
:юсофска дъдбочина трудъ е напи-
салъ. Говорихме върху ?1еговата соцl"l-
алность, върху натуръ · филосо-
фията, че новата статия, която ми до-
несе - живо1ъ1 старость и смърть -
бt отъ натурфилософски характеръ.
Говорихме и върху литерутурата. Ли-
чеше, много се интересува и отъ ли-
тературни въпроси. Говорtше умно,
съ ясно разбиране, но и съ едно мал-
ко СТЪСНt:ние.

.Отъ първата още срt.ща, азъ по-
чувствувахъ къмъ него едно особено
?:-::?зположение. Той ми стан:1 нtкакъ
близъкъ и милъ. Това чувство нз при-
върззность се засили при по-ната-
тъшннтt ни ср·i:,щи. То отъ само себе
си се превърна въ една зздушевность,
въ едно сърдеч1;10 приятелство. И ко-
гато по-късно той се прибра въ Со-
фия и започна все попече да се про·
явява и съ с1.юитt научни трудове, и
съ своитt увлt.кателни сказки, които
винаги слушахъ съ живъ интересъ и
съ rолt.ма наслада, азъ отъ душа и
сърдце се радвахъ на неговитt бър-
зи успi;хи, както се радва човtкъ на
успtхит·!:, на свой близъкъ, на свой
род1-1ина. И винаги при срtща съ не-
го бързахъ да му изкажа своето за-
доволство и своит·!:, насърдчителни по-

желания. Когато още по-късно той се
прояви и като писатель, съ свои,\,
ценни и, чисто литературни трудове,
които четохъ съ увлtчение, той вече
и като събраТ'Ь по перо ми стана още
по-близъкъ и още по-милъ.

Макаръ привърженикъ на полити-
чески идеи, които азъ не сподъляхъ,
н не можехъ изцtло да поддържамъ,
неrовитt обществено-политически бе-
седи, въ които съ пламененъ жаръ
rазвиваше идеята за свобода и демо-
крация, как10 и неrовитt. искрени
проповъди за повече човtчность, за
повече социална правда и повече rри·
жи за онеправданитi;, винаги дълбо-
ко ме трогваха и азъ чувствувах.ъ въ
него покрай другото и вдъхнове•iъ
ратникъ за С,i,щит1; он11я по.r.ити·1ески
н социални идеи, които и мев ъ с"'
въодушевлявалv..

Особено сиJiно впеч1:тлен11е ?111 на-
прави въз.:торжената му реч1:., която
той произнесе на вечерята, устрuена
въ негова честь, въ деня на 25-rодиш-
ния му юбилей. Тази му речь, въ коя-
то той съ една искреност& и съ увлi;-
кателна задушевность ИЗJ!ОЖИ своето
социално-политическо вtрою, спом-
нямъ си, всецtло овладя моята душа,
както и душит·!:, на многото сътрапез-
ниц. И това, което той така правди-
во и съ такъвъ жаръ изложи, не мо·
же да не б,i,де вtрою и на всt.ки че-
стно мислящъ демократъ и rражда-
нинъ. Следъ тая негова бележита речь
азъ вече и като социално-политически
ид1:алuп, го чувствувахъ още по-б1111-
зъкъ до себе си.

-

И сега, когато потресната весть за
неговата смърть съкруши души r·!:, iia
всички, ({Оито го знаятъ, на ц·i:,лото
общество, наредъ съ сподtдяната отъ
всички скръбь за преждевременната и
незамi;нима загуба на тоя всzстранно
надаренъ и всестранно проявенъ нашъ
ученъ, общественикъ и пнсате.?ь. азъ,·

. както и всички негови добри прияте-
ли, усt.ща:1>1ъ, че отъ сърдцето ми се
откжсва нtщо много близко, че губя
сКi'i,ПЪ приятель и събратъ.

Вtчна му паметь!

Вредомъ е СК,i,Па загубата на всt.-
ка дейна личность. Но у насъ, где-го
дейнитt личности Ci'i, твърде малко,
загубата на Асенъ Златаровъ е неиз-
мtрима. Още по-неизмi;рима С'Гава
тя, като се вземе предъ видъ, че въ
много отношения 'Гой бtше един-
ственъ. Рtдко у друrитi; отъ видни-
тt българи C,i, били съчетавани тол-
кова положителни качества наедно,
както бtха сгче:тани въ него. Защото,
да се приказва за Асенъ Златарова,
значи да се приказва за най-добрит·в
прояви на нашата културна и обще-
ствена действителность. А какво е

но • •
/

f:тилянъ Чиfинrировъ

Земя1т.а ни · опустt, •
се примири презъ цt.лия си живо'ГЪ.
И за да отбие последното възражение
на всички, к0ито от.ричаха правото на

, народитt. да разполаrатъ съ. своитt
собствени Сi'i,деини, той самъ тръгна
изъ народа, да cte срtдъ него семе-
ната на истинското знание, да буди у
него заспали добродетели и да под-
тиква къмъ дейность сковани воли.
Ако народа не вс'!;коrа е такъвъ, ка-
къвто трtбва да бi'i,де, ако срt·дъ не-
го още цари невежеството, то за то-
ва не е виновенъ са1?1ъ 'Гой, а. c;v; ви-
новни неrовитt, първи синове, които
гмt.сто да му сочатъ пжтя къмъ въз-

билъ той за нея, ще има -гепърва дз хода, чертаятъ презъ неrо пжтя на
се види, когато неговото мtсто оста-
не за дълго незаето.

Нtма да преувелича, ако кажа, че
презъ последнитt години той бtше
станалъ неизбtженъ за всtкн култу-
ренъ и сэбщественъ починъ. Пред-
приеме ли се нi;що, първиятъ въ-
просъ, който се задаваше отъ пока-
ненитt да взематъ участие, бtше: ,,А
Асенъ Златаровъ ще бжде ли?" И· въ
много отношения отъ неговото учас·
тие зависtше добрия или лошия край
на предприетото. Гдето е той, тамъ
биваше и успtха. Предварително се
знаеше, че дi;л0-то нi;ма да тръгне по
нежеланъ П,i,ТЬ, че то нi;ма да бжде
изкористено въ изгода на единъ или
на друrъ. Налагаше се нравствената
чистота на ЗJiатарова. А тя не nозво-
.'IЯваше да се пoctra къмъ дt.лото съ
нечисти р,i,це. И всичко това той по-
стигаше не съ натрапничество, тъй
много практикувано днесъ у насъ, а
съ спокойно изразеното да или не.

Закърменъ въ духа на демокра-
цията, Асенъ Златаровъ до последния
часъ на живота си остана истински
демократъ. Не току така последнята
му книга е върху нея, чиито права
той брани nрезъ цt.лия си животъ.
Той виждаше спасението на човъче-
ството, а че и нашето спасение като
народъ въ нейното, тържество. Тамъ,
Кi'i,Дето народитi; не rоворятъ, rово-
рятъ личноститt. Ti; пъкъ често из-
мърватъ интереситt на мнозинството
съ своитi; лични интереси. Нi;що, съ
което AcetrЪ Златаровъ не можа да

собствения си възходъ.
И въ това отношение бълrарскиятъ

народъ дължи твърде ыноrо на Асенъ
Златарова. Той пръвъ отъ нашитt.
учени свикна да напуща своята кате-
дра, за да се гмурне въ нар()днитt
длъбини. Нtма rрадъ или паланка, въ
които да не се е разнисало неговото
СЛОВО, К,i,ДС:ТО да не е внисалъ ЯСНО·

та и отрезвление. И винаги еднакво
внимателенъ къмъ малки и голt.ми,
къмъ първи и последни. Предъ себе
си той виждаше човtци, които иматъ
нужда отъ него и гледаше да бжде
всtкоrа и въ всичко самъ човi;ченъ
КЪМЪ Т'ВХЪ.

Но - . да повторимъ - какво е
билъ Асенъ Златаровъ за нашата съ-
nременность, ще има тепърва да се

RИди. Cera още споменитi; за сторено-
то отъ него еж замъглени-замъглява
ги нашата скръбь по безвременната
му загуба. Но когато ·тt се изби-
стрятъ, и ние можемъ да го видимъ
ясно не между насъ тука на земята,
а между ония, които еж си отминали
по-рано, все така пожертвували себе
си за своя народъ, ще подиримъ рав-
ни нему не междУ насъ, а между
тtхъ. И, може би, облекчнтелно ще
кажемъ: ,,Земята ни опустt, но на не-
бето ни блi;сна още една звезда, не
по-малко сяйпа ОТ'Ъ друrитt, срtдъ
които по волята на провидението та-
ка рано се нареди между nхъ".



ИСЕНЪ ЗЛАТАРОВЪ
другипиь

На Жанъ Жакъ Русо се пада честьта да е далъ най-
пълното опредвление за това, което мъгливо наричатъ во-
ля на народа.

(Изъ предсмъртната му книга „Диктатура или
демокрация").

,,Само смъртьта на Викторъ Юго и на Толстоя има та-
къвъ откликъ по цълата земя, какъвто има смъртьта на
Горки. Защото и тримата бъха човвшката съвесть и твхно-
то двло изнесе тревогата и въжделенията на милионигв чо-
в1щи, които отъ низинигв на живота еж се пробудили за
възходъ и сввглина, эапжгени къмъ брвгъ. дето ще намв-
рятъ жадуваната задруга и благополучие.

Буревестникъ и знаме, Горки, който лично позна нево-
лята и болкигв на отрудения народъ, стана всепризнатъ пи-
сатель на великата страна.

(Изъ статията „Герой на живота" въ в. ,,Ма1<-
симъ Горки", бр. единственъ).

,,Поетъ съ въображение, което рвдко има равно въ ис-
торията на поезията, Юго рано още (1822) писа въ предго-
вора на своитв Оди и балади: ,,Поетътъ трвбва да върви на
чело на народа като сввглинага и да му сочи пжтя", И той
стана тая сввтлина: разбра неволята на слабигв, онеправда-
нитв, лъганитв, обикна ги и имъ посочи пжтя на сввтли-
ната: твхната свобода".

(Изъ статията „Бунтаръ - изгнанникъ", въ в.
Литературенъ rласъ, год. VII, бр. 280).

,,Но а1<0 направимъ единъ етично-социологиченъ ана-
лизъ на най-великата творба на Гьоте, неговиятъ „Фаустъ",
ще намвримъ като основна идея нвщо скжпо за всвки, кой-
то въ класата на онеправданигв и ограбенитв вижда жива-
та сила на човвчеството и сръдочене на своята дейность за
човвчность и възходъ".

(Изъ статията „Гьоте" въ сп. ,,Червена три-
буна", год. IV, кн. 3).

,,Между исполинитв на човвшката мисъль и двло, фи-
гурата на Карлъ Маркса се очертава върху фона на нашитв
дни съ особено значение и съ особена яркость".

(Изъ статията „Карлъ Марксъ" въ в. ,,Народенъ
сгуденгъ". год. 11, бр. 2).

,,Жажъ Жоресъ бъше живата съвесть на човвчеството:
той имаше пророчески гласъ на миротворецъ, чиято душа е·
пленена въ истината и доброто".

· '1l 1(Изъ увода къмъ кн, ,,Жанъ Жоресъ" отъ Леви
Брюлъ).

„Благородната фигура на Жанъ-Мари Гюйо - поетъ и
философъ - се изрвзва върху фона на нашето време съ
особена цена и примамность: неговата мждрость на мисли-
тель, позналъ стойноститв на доброто, хубавото и истин-
ното, е мждрость, която дава сили за живота".

(Изъ увода къмъ кн. ,,Монистичниятъ натурали-
зъмъ и безсмъртието" отъ Жанъ-Мари Гюйо).

,,Името на базелския физиологъ проф. д-ръ Густавъ
фонъ Бунге е известно у насъ, най-вече въ противоаякохол-
ннтв срвди: това е единъ отъ преднитв ратници на борбата
за трезвенъ животъ",

(Изъ предговора къмъ кн. ,,Идеализъмъ и
ментонизъмъ" отъ д-ръ Густавъ фонъ Бунге),

,,Павловъ съ всичкия устремъ на своя експеримента-
торс1<и похватъ и разбиране разработи области на не еднатайна".

(Изъ статията „За академика Павловъ" въ
в. ,,Сигналъ", год. 1, бр. 6).

„Ботйо'1ъ бъше въ ужасъ предъ тихото, безмятежно
сжществувание, което е идеалъ на толнова голвма бройкахора".

(Изъ една речь на Златаровъ на 2. VI. 1930 г.),

„Но ние не се съмняваме, че ако Вазовъ бв включилъ
въ своя животъ и годинигв следъ голвмата война, той шв-
ше да разбере и се отдаде на народническото движение,което днеска се носи и изнася по-хубавигв дни за наро-
да ни".

(Изъ статията 11Ив. Вазовъ" въ в. ,,Литерату-
ренъ гласъ", год. IV, бр. 122).

„Въ лицето на К. Т. Бозвелиевъ българската
действитеяность има живия примвръ на личносгь, позналапжтя на несгодигв въ борбата, жаждата за знание и обще-
ствена служба. Но най-голъмъ двлъ на участие и двло отъживота си има К. Т. Бозвелиевъ въ службата му на работ-ния народъ",

(Изъ статията „К. Т. Бозвелиевъ" - юбилеенъ
сборнинъ).

„Отъ нашитв духовни водачи и избраници Антонъ
Страшнмировъ е на първа линия срвдъ нвколцинага само,конто нашето бедно отъ нравствено величие време може дапосочи като знаме и примвръ",

(Изъ статията „Гражданинъ" въ в. Литерату-
ренъ гласъ" - год. IV, бр. 29).

Янко Сакжзовъ

Гражданинъ
и борецъ

Единъ голвмъ ученъ, нада-
ренъ съ ръдка обществена чув-
ствителность, единъ сдържанъ,
олегналъ общественикъ, отъ ко-
ито българската действителнбстъ
тъй много се нуждае, единъ
скжпъ даръ на научна популяри-
зация, която бъ направила отъ
него любимецътъ на нашата
слушателска публика отъ всич-
ки възрасти, единъ прекрасенъ
и милъ човвкъ и гражданинъ,
много преждевременно, грабнатъ
отъ неумолимата сждба ни
оставя да тжжи?ъ и скърбимъ
надъ опустялата рългарска об-
ществена нива.

Предалъ се отъ младини на
обществено служене, слвлъ сво-
ята млада енергия съ тая на хи-
ляди безкористно nредани наро-
ду дейци, той успъ да прояви
всички свои богати способности
въ най-раэнообразпитв области
на интелектуалната дейность,

?

като съчетаваше научното съ
популярното, теоритичното про-
никновение съ практичното при-
ложение и като правъше всъки
изучванъ отъ него въпросъ
ясенъ, разбираемъ и близъкъ до
слушателя.

Най-вече българската учаща
се и работническа младежь, а
заедно съ 'нея и цвлото граж-
данство, има дълго да тжжатъ
за голвмата загуба, защото по-
койниятъ току-що бъ доочер-

1

талъ областитв, въ които него-
витъ необикновени дар9вания
имаше да освътяяватъ юда ги

1\

1 направятъ понятни за множе-

11
? ства?а. Тави гoJffi'riflтжгa ?ь ра-

но загиналия ще fжде толкова
по-тежка, че такова хармонично
съчетание на дълбока човъщина
съ научна преданость се изобщ? ·

ръдко сръща, а сжщо и поради
това, че българската действител-
ность не дава голвми насърдче-
ния или по-право: никакви на-
сърдчения за подобни характе-
ри, за подобни дарования и по-
добни високочовъшки стремежи.

Бедна и пуста е народната ни-
ва и у насъ се върши всичко, за
да пустве тя все повече и, пове-
че. Споменътъ за живия човвш-
ки, наученъ и общественъ об-
разъ на проф. Асенъ Златаровъ
лжчеаарствува въ нависналата
надъ родната зrмя пронизваща
мъглевина.

Това, което мдадитъ поже-
лаятъ, то ще б.i;Уiде истината на
утрешния день.

· Асенъ Златарсвъ

Вл. Русалиевъ

Златаровъ листъ

ДЕНЬ НА УГНЕТЕНИТD
на проф. !\.с. Златаровъ

Да спре сияние надъ твойто вдъхновено, гордо чело.
На бждещето храмъ живота ти да стане
И тамъ въ сърдцето ти - камбана непрестанно разлюляна.
Ср·вдъ този старъ и кървавъ свътъ - за праздника на свободата
Все тъй да трепка и да бий за всички угнетени по земята.•.
О, нека спре сияние надъ твойто вдъхновено и високо чело
И храмъ на въчностьта живота ти да стане!

Следъ тебе ще вървя, по твойтъ лжчезарни пжтища ще мина
И твойто знаме азъ ще нося и ще го развъвамъ -
Въ борба съсъ мрака черъ, съ неправдит't, съсъ робпвuто и злото ·-
Да дойде царството на братството, на истината и доброто.
Следъ тебе ще вървя, по твойтъ бурни пжтища ще мина
И твойто з,?аме азъ ще нося и ще го развъвамъ.

Че въ тъзи дни на безнадежность и въ тъзъ орисани rодини
Не срещнахъ 1<ато тебе втори беззаветенъ синъ -
C'I, такова огнено сърдце и съсъ душа така смирена и велика
Да спре предъ вс1ши страдащъ, нищъ и голъ и ГJ[аденъ,
flредъ тъмнитъ бордеи и предъ хижитъ съ тръстика,
Да наже думитъ на истината и на любовьта
И нрая на неправдитъ, на мжкитъ и ужаса въ свъта.••
О, въ тъзи дни на мранъ и на печаль и въ този нървавъ въкъ
Не срещнахъ нато тебъ поетъ, трибунъ народенъ и човъкъ!

И днесъ, въвъ този день на угнетенитъ, въвъ този празднинъ на сърдцето,
И азъ- дошълъ отъ скръбнитъ села и нивитъ- бунтовникъ и поетъ-
Jlрекланямъ се предъ тебъ и развълнуванъ ти изпращамъ
На хилядитъ мои черни братя и сестри, сърдечния приветъ.

Да спре сияние надъ твойто вдъхновено, гордо чело.
Hit бждещето храмъ живота ти да стане
И тамъ сърдцето ти - камбана непрастанно разлюляна
Сръдъ този старъ и кървавъ свътъ - за празднина на свободата
Все тъй да трепка и да бий за всички угнетени по земята •.•
О, нека спре сияние надъ твойто вдъхновено и високо чело
И храмъ на въчностьта живота ти да стане!

===:•
Коста· ЛулчевъПОКЛОНЪиСЛАВА

Кой очаl(ваше и ((ОЙ се на:1:tваше?..

Кой допусl(аше, че несломимиятъ духъ
и гол-tмата воля ще бждатъ тъй бър-
зо и тъй неочаl(вано - 1;реждеврем?.::н-
но ПОl(ОСени! . ' •

Неспоl(оенъ дУХ"I! :---- свобод?нъ и
горящъ, даровитъ и блаrороденъ,
у,\чен1;> и поетъ,, 9.бществеНИl(Ъ и Оо-

1· \ I \ '
рецъ ...

На университетската катедра, на об-
ществената арена, на политическата
С"Iълба - Златаровъ б-t единъ - ло-
rиченъ и последователенъ. См-tлъ и
вд·ьхновенъ сладкодумецъ, учитель,
деецъ . . . за младитъ той бъ нумиръ- почитанъ, адмириранъ, обичанъ .••
Редица поколъния израстнаха насочва-
ни и вдъхновявани отъ буйната му
речь и неспирната му мисъль. Той
т-tхъ учи - и всички учи - да оби-
чатъ народа си и свобода11а си. Да жи-
в·вя1ъ съ народа си и да се боря-тъ .'3а

него и за свободата - тъй както той
живя, l(акто той се бори, l(Зl(TO ТОЙ

с-бичаше народътъ си и свободата ...
Въ мрачни и черни дни, неrовиятъ

rласъ кънт-tше - rласъ на преду-.
преждение и зовъ за опомняне. Таю1,
той зов-tше задр-tмалитt, съвести и
покрусената гражданска воля. Зов-tше
на д-tло, на_ подвигъ, на борба! ...

Ще минатъ черни дни, ще се диг-
не натежалата мъгла. Свободно пакъ
ще да се диша. Изъ дълбокитt нед-

. ра на свободния народъ нови вдъхно-
вения ще израстнатъ. Ще топлятъ и

ще въодушевляватъ. Тогава - дишай·
ки съ пълни гърди - свободно ще
бжде оценено дtлото на Златаровъ и
името му ще бжде знаме за всички,
които ще се борятъ за неговит-t го-
лъми идеи. За всички, които търсятъ
правдата и истината, човtщината и
красотата, на които той tъ преданность' ,.. 11
11У?любовь, , и съ 'fРепетни жел.ания и •

чувства, презъ ц-t.лиятъ си животъ
служи и се б'Jри.

И тоrавз всички ще видятъ - ще
ыидятъ и ще п°с,чувствуватъ, кой бt и
"акъвъ б-t Асенъ Златаровъ. И ще
разб€:ратъ кому служи 11 какво го
вдъхновяваше. Ще разбератъ и кого
r vби нашата обществена мисъль и бед-
ната и измжчена наша земя.

Предъ цълата негова дейность -
тъй разнообразна и бурна - презъ ц-t-
лиятъ му животъ. една дълбока браз-
да, се пронизва rолtмата му вtра въ
ндеалитi, на онеправданитt. Въ идеи-
тt на социали'3?1а.

Въ университета и на обществената
и полит.ичесl(а арена - презъ всtко
време и при всtка проява - това бt
и такъв-в бt Златаровъ - ученикъ,
последонатель н вдъхновяванъ отъ ве-
ликиятъ апостолъ на свободата и брат-
ството, на мирътъ и на чов-tчностьта- Жоресъ ...

На учения, на професора, на лите-
ратора, на учителя, на бореца, на дру-
1 аря, на социалиста Златаровъ - пок-

1
.лонъ и слава...

. - . . _.. . . '" . ... . . . .
. .

-
. . . . ' . ·: . . . ·.. . ' .

Въ съзнанието на всички ни
истината, че щьодушевения Ас.
Златаровъ ни н'апусна още не
може да намъри признание. Ние
не ис1<аме да пращаме въ мрач-
нитt страници на историята, най-
свътлия човtк-t на нашата кул-
тура. Жестоко ни пронизва
скръбната новчна въ единъ мо-
ментъ, когато нуждата отъ бо-
дри водачи е всепризната.

А Асенъ Златаровъ бt. въ пъл-
ния смисъль на думата изрази-
тель на универсалнитъ • пориви

. на нашия народъ за знание, 1<ра-
сота и правда. Учениятъ, писа-
тельтъ и обществени1<а синтези-
раха въ завършена цълость въ
личностьта на Асень Златаровъ
l{ултурния водачъ, rорящъ отъ
оптимизъмъ, апостолъ на прав-
дата, жрецъ на истината и кра-
сотата и тласl{анъ отъ колекти-
вистическото си верую въ безза-
ветна служба на общностьта.

Асенъ Златаровъ бъ колекти-

l

Бистъ съ цълото си сжщество
Гюио и Жоресъ и всички мi:Уiче-
ници и герои на историята, въо-
душевяваха непрекъснато най-
социалния човъкъ на нашя11 на-
родъ - Асенъ Златаровъ. Врагъ
на 0замръзналата наука" и 0ней-
нитt, дервиши" (както, често се
изразяваше Златаров'J_,) Асенъ
Златаровъ излизаше изъ .1Jабо-
раториитъ и кабинетитt пъленъ
съ постижение. за да разкрие на
нсички въ тоя народъ, които
жадуватъ наука, че „само този,

. 1<ойто пристжпи въ живота за да
му служи въ името на истинитъ
на тоя животъ, ·само той може
да предвкуси, върховната ра-
дость на едно постигнато щас-
тие". Асенъ Златаровъ осмисли
цълиятъ си творчески пжть и
намъри своето върховно щастие
въ беззаветната служба на дру-
гитъ. Неговото убеждение е, че
върховната цель на науката е да
служи за „Освобождението на

-
Д. Ц. Братановъ

КУЛТУРЕНЪ
ГОРЯЩЪ ОТЪ о:

човъка отъ ярема на материал-
нитt и духовни терзания". Въ
една своя статия за „Върх<>вна-
та цель на науката" Златаровъ.
издигна лозунга за „хуманизи-
ране на науката". Смисъльтъ на
наукат1l, смисъльтъ на цtлата
култура Асенъ Златаровъ нами-

, раше не въ нейното осамотение
и изолиране, а въ нейното раз-
криване, разнасяне и осжществя-
ване за мнозинството, което
презъ вtкове е творилъ. ,,Нека
се пренебрегватъ безплоднитi;
забави на нъкаква несжществу-
ваща сама за себе си „наука за
науката", както нъма и 0изку-
ство за изкуството", а се орга-
низира деятелностьта изъ лабо-



Златаров'fJ ·лucm'fJ

Мпаденъ ИсаевъЧОВDКЪТЪ
Cera и той е трупъ
предъ зиналъ гробъ въ земята!
Въ душигв вве грубъ
и тжженъ

леденъ вътъръ •••
Животътъ плиска сирадъ,
умраза,

дивость
и неволи,

а той
презъ този сввтъ

премина
чистъ

и воленъ!

Задъ синура ронливъ
видв той:

утрешното щастие,
човвка -

На Златаровъ

гордъ,
щастливъ,

земята -
мирна

и прекрасна.

Съ гласъгъ на сивлъ човвкъ
говорвше ни

за човвчносгь,
въ гръма

на този ввкъ,
дочу ТОЙ

лролtтьта ни
вtчна!

А ето
днесъ е трупъ

предъ зиналъ гробъ въ земята!
Въ душигв вве грубъ
и тжженъ

леденъ ввтъръ •••-·
Ив. Пастуховъ.

- ----- .. ! -·? " .. ' ... ' ..
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НАРОДЕНЪ ТРИБУИЪ
И ПРОСВDТИТЕЛЬ

Може да се каже безъ преувеяи-
чение, че народътъ, включително съ
интелигенцията, упознаха Златарова
предимно чрезъ сказкигв, които той
изнасяше изъ конференциитв и изъ
пубяичнитв събрания, устройвани
чрезъ дружествата на Българския
Учителски Съюзъ въ цвлата страна.
Знамъ, поради мъстото ми въ съюза
въ продължение на много години,
каква борба и и колко усилия се вла·
гаха отъ дружествата, за да прева-
рятъ да ангвжиратъ Златарова за свой
лекторъ. И имаха право. Защото поя-
вата му на конференция или въ пуб-
лично събрание създаваше нвщо като
мъстно празденство, Салонътъ се пре-
пълваше отъ рано съ всичко, жадува-
ще да чуе сладката и звучна речь на
вдъхновения лекторъ и ораторъ, за
да се отдtли после отъ нея, преиз-
пълнено съ rальовнитt трели на кра-
сивото му слово и съ дълбокитъ
мисли на учения, влtти съвсемъ не-
принудено въ мозъка и въ душата и
на наобикновения неподготвенъ слу-
шатель.

Ала славата на Златарова не прив-
личаше само съ своята красота, дъл-
бочина на мисълыа и лека възприем-
чивость, Tt увличаха II съ своя духъ,
съ онвзи свътли, пълни съ крилати

надежди переспективи, както Злата-
ровъ умъеше да разкрие предъ слу-
шагелит-в си и тогава, когато говоре-
ше за мъртвата природа, или за жи-
вота въ морскитв дълбочини и въ
беапредвлнигв въздушни пространст-
ва, за соята или за газовата война и
отбрана. Всичко това той умtеше да
свърже съ човвка, съ устрема му за
благатъ и щастливъ животъ, и да го
постави въ действие за постигане на
такъвъ животъ, А въ стихията си би-
ваше Златаровъ, когато заговарваше
за блаrороднитt. и гениални носители
на най- извишенигв и сввгли идеали,
каквито человвчеството познава, най-
предно мtсто между които въ съзна-
нието на оратора заемаше великиятъ
борецъ и ораторъ Жанъ Жоресъ. И
това е понятно, защото и самъ Зла-
1 аровъ бt носитель на твзи идеали и
беззаветенъ борецъ за твхното тър-
жество. Публиката тогава го слушаше
съ захласъ, и съ възторгъ, но и съ
болка на душа го изпращаше и се от-
дtляше отъ него. Каква страшна бол·
ка, обаче, изпитватъ днесъ хилядитъ
слушатели и почитатели на Злата-
ровъ отъ всички кжтища н България,
които съ трепеть очакваха появата му
на катедрата или на трибуната!

Георги Крънзовъ

Едно кандило
угасна...

Той, наистина, свtтtше като кан-
дило.

Съ една топла и обайваща свът-
лина.

Тя бt.ше въ погледа му. Неговигв
очи винаги излжчваха топлота и свът-
лина. Сввтлината се разливаше не са-
мо отъ очитв му, но отъ цtлото му
лице, на което винаги гръеше усмив-
ка ...... усмивка на доброта, на обичь
къмъ човвка, къмъ живота.

Съ този искрящъ и сияещъ по-
rледъ и съ тази топла, човtчна усмив-
ка го помнятъ, вtрвамъ, всички, които
го познаватъ или само еж го виждали.

Блвсъкътъ въ очитt и топлата ус-
мивка на лицето бtха външния из-
разъ

I
на неговата душа - човвчна и

отзивчива. I
Когато го видъхъ последния пжть- бt.ше преди близо два месеца -

гой бtше вече съ ПОТЪМН'БЛИ очи, съ
изгасващъ погледъ. Усмивката все още
стоеше на лицето

·

му, но не бtше вече
· познатата усмивка на възторга, на въ-
рата въ живота.- Какво е станало съ него? Ка1<Ва
е тази необичайна болезненость въ
погледа и израза на лицето му?- Не съмъ добре. Уморенъ съмъ.

И друrъ пжтъ е казвалъ:- Уморенъ съмъ.
Защото, той, наистина, работt.ше дп

преумора. Но този пжть бtше казано
съ болка, каквато другъ пжть не е
прозвучавала презъ мекия и топълъ
тембъръ на гласа му. Сега и гласъгъ
бъше другъ - глухъ и малко пресек-
налъ, но nee пакъ тоггълъ и нвэкенъ.

Нъкаква татпл болка заседна въ
сърдцето ми. Самъ виждахъ, че той
страда. Той - ({ОЙТО тръбваше да бж-
де бодъръ аа още много години.

Асенъ Златаровъ бtше рвдко съче-
тание Ra умъ, дарба и човъчность. Ка-
то ученъ, той си бt спечелилъ из-
вестность и въ чужбина, на каквато
малцина нашенци могатъ да се рад-
ватъ. Като писатель той си спечели
сърдцата на мrforo„ млади съ своитв
,,Пtсень за нея" и „Цвt.тя за него".
Но като човъкъ той ще остане неаа-
бравимъ за всички, които еж били въ
по-близъкъ или по-далеченъ досвгъ съ
него. Чоавкътъ Златаровъ обайваше
едва ли не повече отъ учения и писа-
теля Златаровъ. Сладкодуменъ, внима-
теленъ, проникновенъ, той говорвше
съ всички, стараеше се да бжде поле-
эенъ на всички, разбираше болкитв на
другитв, търсъше начинъ да имъ по-
могне,

Човъкътъ Златаровъ живвеше и ра-
ботt.ше непрек;у,снато за другитt. За
себе си най-малко мислtше.

Затова и тази свtтлина въ очит·J,, му.
Която -- уви - угасна.
Угасна като въ рано доrорtло кан-

дило.
Миръ на свt.тлата му душа, която

ще rpt.e дълго въ душитt. ни, за да
запазимъ като свtтълъ и с1<жпъ спо-
менъ неrовиТ'в думи и д·вла. Думит·!; и
дtлата на Асенъ Златаровъ ....:. на чo-
l'tl(a, който живt и работи за дру-
rнтt.
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тt., той живо сле?'еше и най-неж-
нитt. трептения н събитията въ
ю1ша!·а чудна епо а. Но то.?1 не
бt.ше кабинетенъ страх.ливецъ,
а апостолъ и затова вдъхнове-
но сочеше лжчезарнитt. очерта-
ния на идещето ново време:
,,Ние сме въ прехода, когато но-
вото иде. Една пълна съ страда·
ние епоха е нашата, но сь мно·
го надежди, които ще оправдае
близкото бждеще. Въ това бж-
деще човt.кътъ ще стане чо·
В'БКЪ И ВСИЧКИ Ще бждаТЪ СЪ·
граждани на една величествена
нова обществена управа, състо-
яща се не отъ алчни, користни
и жестоки индивидуалности, а
отъ солидарно свързани свобод·
ни хора, 1<оито вървятъ напредъ
отъ победа къмъ победа надъ
суровитt. сили на пр1'1родата. . .

"

Да помнимъ заветитt. на на-
шия незабравимъ учитель и
пръвъ другарь. И да се бор1:1мъ
да бждатъ одt.лотворени.

Ъ ВОДАЧЪ
оптимизъмъ

ратории, институти, академии,
университети въ общо усИJrие за
достигане пълнота на живота".

Вt.ренъ на тия смt.ли схващ.1-
ния, пъленъ съ творчески сили
А,·енъ 3.1атаровъ разнзсяше ни·
учннтt, истини и смt.юпt 1ц?>11

всрi;дъ нарсда и безъ да t'K.'Id·
ня глава предъ случайнитt це-
ните.ш на тия върховни стой-
ности. Въ нашата страна става
по-тъмно следъ смъртьта на
Асенъ 3.'!атаровъ. Много свt.т-
лини, който разнасяше първо
апостола на нашата най-нова
култура изгасватъ...

Асенъ З.,атаровъ съ огром-
ниятъ си приносъ къ:-.1ъ нашата
култура изпъ.r1ни, като първъ

майсторъ своята историческа за-
дача: сближението на народни·
тt срtди съ върховнитt истини
на нау1<ата.

„Науката е се още въ пленъ и
деньтъ на нейното пълно осво-
бождение е деньтъ въ който чо-
вtкътъ щ? се освободи отъ
кошмаритt на тъмното минало,
които еж му завещали полити-
ческо, економическо, нравствено
робуване". Въ борба съ тия
,.кошмари на тъмното минало"
Златаровъ вложи цt.ло'I'о си сж-
ЩРСТЕ О.

Всичкитt му сили бtха вло-
жени въ устрема да засине три·
звездието на истината, красота-
та и доброто въ сърдцата и умо-
ветt на всички. Асенъ Злата-
ровъ - най-обществения, най-
отзивчивия човt1<ъ у насъ се по-
жертвува много рано овладенъ
отъ нестихващата жажда за съ-
здаване култура на мнозинство-
то. Достигналъ гребена на вълни-

Стр. Б

АСЕНЪ ЗЛАТАРОВЪ
говори

„Човънъ се отличава отъ останалия животинсни свътъ
по две свои първични склонности: жашда1а за по-добро ижаждата за истина".

(Изъ статията „Повече просвъта" - en. Чер-
вена трибуна, год. 1, кн. 1).

,,Ценното у мислящия човъкъ е нестихващата му жаж-
да за познание и недоволство отъ постигнатото".

(Изъ предговора къмъ книгата „Натурфило-
софия").

„Нищо, родено въ благородния поривъ за доброто незагива".
(Изъ статията „Трезве.ностьта и младежьта"

въ сп. Трезвеность).

,,Младежьта е съкровището на човъчеството, най-свид-
ния неговъ цвътъ и най-съкровената му надежда. Тя ще
намъри подхрана на своя идеализъмъ, като отдаде мисъль-
та и сърдцето си на единъ висшъ идеалъ, който води къмъ
извоюване на нъщо по-ново, по-човъшко".

(И:?ъ брошурата „Идеали на младото поно-
ление").

„На младежьта е нуждна трезвеность, защото
само чрезъ нея ще се задавятъ злит"h нагони и жестонитъ
пориви и младежьта ще се приближи до оная нрайна и
нравствена чистота, които единствени тръбва да лодслаж-
датъ подбудитъ за дъло въ живота".

(Изъ статията „За задълженията на младежьта"
въ в. ,,Трезвенъ студентъ", бр. единственъ).

I

,,Не криза, а край на една ера еж нашит"h години. Оти-
ва си една завършена историческа формация, за да отвори
мъсто на новата. И ако нашитъ дни наистина еж дни на
близкото утро за новъ день за човъчеството, не е ли по-
мждро и хубаво да съдейс1 вуватъ за тоя день всички ония,
ноито иматъ 11редимството, че работятъ въ дълото на цуха- поетит'h, ученит'h, художн·ицит'h?"

·

(Изъ статията „Два свъта" въ в. Литературенъ
гласъ, rод. IV, бр. 140).

,,Когато въ процеса на развоя се е появилъ човъкътъ,
той е донесълъ нъщо ново съ себе си: критична мисъль и
жажда за по-добро отъ условията, въ които живъе. За това
1.юв,шката история е история за търсене исти;ната и бунтъ
за свобода".

(Изъ статията „Върховната цель на науката"
въ сп. Червена трибуна, год. 11, кн. 3). ·

,,Нека не се боимъ отъ мисъльта, отъ просвътата, за-
щото, какво ще остане тогава отъ човъка: залогътъ за не-
1·овото човъшно е въ преодоляване на предразсъдъка и за-
блужденията, а за това помага само свътлината на науката".

(Изъ статията „Младежьта и висшето образq-
вание" въ в. Народенъ студентъ, г. 11, бр. 1).

„Могатъ да се даватъ едни или други предписания за
могжществото на държавата, но всъкога изнуството да се
управлява ще търси да постави въ служба на целитъ на
държавата интереса на маситъ и спечели тъхното колек-
тивно съзнание".

(Изъ предсмъртната му книга „Диктатура или
демокрация").

„Духовнитъ стойности не растатъ тамъ, дето борбата
за хлъбъ гони хората и дето честната мисъль за служба на
живота буди подозрения и е спъвана".

(Изъ „Единъ разговоръ съ проф. Златаровъ"
въ в. Бродъ, год. I, бр. 8).

„Всъко истинско дъло на изкуството е и пжть къмъ
съвършенство въ живота: изкуството е социално явление и
тръбва да обслужва живота. Нъма „изнуство за изнуство-
то", накто нъма и наука за самата наука. И избраникътъ-
писатель, даренъ съ творчески сили и духовни ценности, не
може да остане чуждъ на повелитъ на живота, не може да
се за?{лючи въ култа на тъсногръдо щестлавие и отчужде-
ние и, влюбенъ въ себ? си,. да забрави, заради прищъвкитъ
на своята изтънченость, голъмитъ въпроси, голъмитъ зада-
?ш, които животътъ слага предъ него".

(Изъ речьта, произнесена на 15. XI. 1935 г. въ
Народния театъръ, по случай юбилея на Ан-
тонъ Страшимировъ).

„Дайте идеалъ на младежьта! Идеалъ не може да бжде
ританf'то на топката, идеалъ не може да бжде стройното
маршируване, идеалъ не може да бжде викането долу и
горе!

Идеалъ е идеята за истина, за хубаво, за добро. Къмъ
тъхъ тр·t.бва да се насочи душата на младежьта".

(Изъ статията „Младежьта).



Пресели се въ ввчностьта единъ
гоявмъ ученъ, поетъ, оратори,
общественикъ, въздържатель и
главно учитель на народа въ ис-
тинската смисъль на думата, за-
щото той наистина, доказа на
дt.ло, че високата наука може
да се направи достояние и на
широкитв народни маси. Той се
бори противъ стария предразсъ-
дъкъ на миналото, че висшата
наука не моrла да се предаде на
народа, че демократизирането на
науката не било възможно безъ
унизяването и изврагяването и.
И неговата чувствителна душа
къмъ сждбата на трудящия се
народъ, не можеше спокойно да
гледа двлението му на учени и
прости. Съ своето вдъхновено
художествено слово той дено-
нощно работи за премахване на
тази преграда, която е източ-
никъ на много беди и положи
неимовърни усилия за създава-
не съюзъ между главата и рж-
ката, между учения и работни-
ка, интелигента и роба на земята
и черния трудъ за създаване
единството на националното об-
щежитие. Съ увлъкатедния си
езикъ той успъваше да проясни
духа, осмисли живота и на най-
простия и тамъ, дето липсваше
разбиране, той успъваше чрезъ
интуицията, непосръдния вж-
трешенъ нагледъ. И въ интеди-
гентия и простия работникъ, той
се стремъше да издигне човtка,
убеденъ, че науката е създадена
за човtка и че безъ него тя би
била бездушна, безцелна. Наука-
та не е абстрактна чужда произ-
волна сила, молохъ, комуто трв-
бва да се кланя и жертвува чо-
ввкътъ. Напротивъ тя е произ-
лъзла отъ неговигв нужди и ко-
пнежи и има за цель неговото
облагородяване, възвисяване,
усъвършенствуване. И затова тя
не може да бжде привилегия за
едно щастливо малцинство, а
трвбва да е общо благо, което
да одухотворява работата на
всвки членъ на народното об-
щежитие, за да вземе еднакво
участие въ обществения на-
предъкъ, Не духовна аристокра-
ция, а демократизация на наука-
та - ето кое бt девизътъ на
Асенъ Златаровъ. И той се от-
даде всецtло за изпълнение на
своя дългъ, за постигане на то-
зи идеалъ. И докато много дру-
ги само издирватъ, иэследватъ,
значи култивиратъ науката, той
прибави къмъ това и разсвване-
то и всръдъ народа. И неговата
стихия бt да свежда бисера,
благото отъ върховетв на нау-
ката до дълбокигв низини на
живота, да го облагороди, ос-

педагогъ
МИСЛИ, ВЪЗВИСИ. И ВЪ '.'ЗЯ СТИХИЯ
той изгоря.

Златаровъ имаше всестранни
интереси, които нвкои погрвш-
но му вписваха въ гръхъ, а имен-
но, че тази всестранность могла
да бжде за смътка на дълбочи-
ната. Той бъше голвмия теоре-
тикъ на въздържателното дви-
жение, като доказваше най-убе-
дително, съ научни данни, гибел-
ното действие на всички видове
у п о й к и. Той се ентуси-
азираше повече отъ екстензив-
ната, отколкото интензивна кул-
тура. И съ право. Той работtше
за ощастливяване на човtка и
затова се интересуваше и знаеше
всички негови нужди, защото
само цtлостната личность може
да работи успвшно за създаване
на цъли човвци. И неговитъ все-
странни познания му даваха въз-
можность да подбира най-цен-
ното и нуждно за живота и да
го подесе на духовно гладния.

Науката пише всвки день го-
лtми страници съ знания. Кой
що ги чете, ако не се работи за
разпространението имъ . всръдъ
народнитъ маси?

На нвкои се вижда странно,
че човвкъгъ, който проповъдва-
ше „ИЗl(уството да се живtе", не
можа да приложи за себе това
изкуство, за да продължи живо-
та си. Тръбва добре да познава-
ме въ подробности живота и
дейностьта на Златарова, за да
си обяснимъ всичко и да не се
чудимъ. Та той е именно жертва
и на науката и на непосилния
трудъ за разпространението и.:
жертва на изпълненъ дългъ.
Гдвши ли войникътъ, който се е

пожертвувалъ за отечеството си,
който е падналъ на бойното по-
ле? Е добре, Злагаровъ падна на
полето на науката, на бойното
поле въ борба съ невежеството.
Кой не знае rолtмото значение
на нервната. система з;? цълокуп-
ното здраве на човвка: М когато
твзи нерви и моэъкъ денонощ-
но се напъватъ и работятъ чрез-
мърно, за да бждатъ полезни на
други, разбира се, че ще се из-
тощятъ и разорятъ твлото.

Асенъ Златаровъ изгоря като
жива сввшь, за да осввтлява
пжтя на ближния, на брата, на
народа си, който толкова оби-
чаше.

Поклонъ предъ свътлата па-
меть на голвмия ученъ и наро-
денъ будитель и учитель, Нека
неговиятъ образъ и дъла въоду-
шевляватъ и импулсиратъ всич-
ки ония, които сподвлятъ иде-
алигв му, за да продължава да
бжде полезенъ на народа си и
следъ смъртьта си.

r. Бакаловъ

Борецъ за дtлото на
Най-ценното у Злятарова б·в

неговата отзивчивостъ къмъ об-
щественит-в въпроси. Той не
ограждаше егоистично своето
благополучие съ затварянето си
въ химическата лаборатория.
Той разбираше отлично, че не-
говата наука, както и всъка дру-
га наука, е твсно свързана съ
обществения строй - както за
своето развитие, така и за из-
пълняваната отъ нея обществе-
на функция. Той не бtше глухъ
за бушуващето извънъ стенитъ
на лабораторията му море, ни-
то слвпъ за развиващитв се об-
ществени борби.

Като истински ученъ, а не ог-
раниченъ педантъ, Златаровъ
хармонично съчетаваше въ себе
си учения съ общественика.

Вскърменъ съ идеи прогре-
сивни, цвлото негово сжщество
се бунтуваше противъ всичко
ретроградно, пошло.

Демократичностьта бt него-
вото знаме въ живота и тя му
позволяваше да се ориентира
правилно въ сяожнитв въпроси,
които историята ни поставя. А
.веднъжъ правилно ориентиранъ,

народа
честностьта на убеждението го
караше да се бори въ първитв
редове.

Между многото въпроси, ще
изтъкнемъ два, въ които той
вземаше решително становище,
въпросътъ за война или миръ,
другиятъ - за демокрацията въ
управлението.

Активното становище на Зла-
тарова къмъ тия основни въпро-
си на съвременностьта, доста-
тъчно го характеризира като
общественикъ и обяснява оная
спонтанна жалейка на най-ши-
рокитъ кржгове на нашия на-
родъ за загубата, която той тър
пи съ неговата смърть.

Отиде си единъ .отъ най-до-
бритв, отъ най-честнитъ, отъ
най-деятелнитв, отъ ония, кои-
то съ цълата своя интелектуал-
на и морална личность еж ся-
кашъ създадени да бжлатъ спой
ка, обединителенъ елементъ. Дt.
лото на народа почувствува ог-
ромна загуба, която само съ ма-
совото прииждане на нови и но-
ви сили ще може да се заглади
донейде.

Ст. Каракосговъ

Трезвеникь
Отт загубата на любимия учи-

тель губятъ всички, но българско
то въздържателно движение губи
преди всичко единъ -отъ своитъ
идеолози, който съ своето слово
и перо допринесе най-много за
неговото и ,тр:;? пиrтJ,Jческо изби-
схряне и orлжбяване,

Спомнямъ си, .когато устрои-
ха седмица на виното и се издиг-
наха плакати „Виното е храна"
единъ отъ първит-в, който поведе
борбата срещу алкохолния капи-
талъ, б-t съидейника Злагаровъ.

А когато България тръбваше
да бжде посетена отъ нъкакъвъ
си -д-ръ Портманъ, който тръбна-
ше да ни убеди, че наистина ви-
ното е храна, проф. Ас. Злата-
ровъ, заяви: ,.ще го посрещнемъ
на границата и ще го поканимъ
на публиченъ диспутъ''.

Това бъше достатъчно аt11<0-
lхолниятъ капиталъ .orr..ъ България
да предупреди въпросния д-ръ
Портманъ че ще срещне серио-
аенъ противникъ. И наистина,
Портманъ не се яви.

Хилядитв трезвенци отъ села
и градове се прекланятъ предъ
паметьта на своя съидейникъ.

Д-ръ Атанасъ Мосновъ

Златароn'о лист1,

Чий е Асенъ Златаровъ?
Завидно неспокойство се създава

около имената на духовнитв велика-
ни въ обществата.

Тtхъ искатъ всички да обсебятъ,
Съ твхъ всички търсятъ да се по-
чувствуватъ свързани: - и заслужи:-
ли и незаслужили.

Даже и ония, които приживе см
rи отричали, бързатъ да се приютятъ
подъ сtнката на тtхния всеобемащъ
ликъ.

Защото растящата вълна на масо-
вото обаяние заплашва да изтласка
на пустия брtrъ издребняващитt от-
рицатели и защото всеобщото поко-
лtние издиrа все по-високо и по-ви-
соко имената на народнитt избрани-
ци и rи поставя въ св·втлия крмrъ,
въ r<ойто стоятъ ония, които въ една
епоха еж били идейнитt водачи и
морални символи за цtли поколi:шия.

О'Гъ тия великани е Асенъ Злата-
ровъ. Нему се падна измежду сино-
вет·в на нашия народъ да сподtJrя
сждбата на Христо Ботйовъ. За нсrо
спорятъ всички.

Приживе всички искаха да иматъ
11мето му на своитt знамена. Рtдко
има списание, вестни((ъ, листъ, въ
които Асенъ Златаровъ да не е изло
жилъ хубава идея съ красива речь.
Рtдко има трибуна отъ която него-
t•ото очарователно слад((одумие да н1:
е к<1ралъ да треперятъ снагитt, да се
нъзвишаватъ духоветt.

. И когато единъ прют1·елъ му пи-

са, за да го запита защо говори на
орrанизацин, r<оито cm така чужди на
неговит-в идеи, Златаровъ отговори:

,,Htкora първитt християни оти-
ваха въ храмоветt на езичницитt да
пропоntдватъ своята вtра. И азъ
nтивамъ навс·вкжде, ((Ждето има тъм-
нина, за да пръскамъ свtтлината, коя-
то прави хората да се борятъ срещу
неправднтt и да търсятъ социалната
справедливость ".

Въ тия думи се очертава цt.лото
в·врую, цt.лия мораленъ и идеенъ об-
разъ на ПОl<Ойника. Tt ((азватъ и чия
е Асенъ Златаровъ.

Въ спора, r<ойто отъ петдесеть rо-
дини се води за принадлежностьта на
Ботйовъ, Асенъ Златаровъ не всд-
нъжъ е писалъ и казвалъ: ,,Ботйовъ
е нашъ. Той е на ония, които се бо-
рятъ до смърть за свободата. На
ония, ((Оито се бунтуватъ противъ ми-
::.ерията въ живота и ((ОИТО исr<атъ
братството и равенството''.

Съ тая преценка, Асснъ Злата-
ровъ, безъ да ис1<а е посочилъ и соб-
ственото си мtсто.

Приживе той винаги има куража
да изпов·вдва всt.час((и и навсtкжде
своя идеалъ.

Той юшога не се ПО((Олеба да
членствува въ организации, които от-
говарпха на неrовитt убеждения.

Следъ смъртьта му, иматъ право
да бждатъ rорди ония, ((ОИТО могатъ
съ знамето въ раша да кажатъ:
тукъ той бtше наредснъ.

Проф. Илия Януловъ

ИСТИННОТО, ДОБРОТО, ПРЕКРАСНОТО
Стотици хиляди хора чувству-

Rатъ въ тоя моментъ, че загуби-
ха единъ много, много близъкъ,
и дълбока тr1,га изпълва тъхни-
т·в души. Защото проф. Асенъ
Златаровъ из л i'i'i ч в а ш е обичь
1<ъмъ чов·в1<а и вtра въ неговия
uъзходъ. Затова бt. истински
културенъ водачъ, най-обичания
и най-почитания у насъ.

. Голъмъ ученъ, той не остана
з2творенъ въ набинета си, а
цълъ животъ отнжсваше отъ
малкото си време за почив!{а,
за да издига народнит1. маси
нъмъ научната истина.

Но, народътъ страда, - лише-
, ния и мизерия не му позволя-
nатъ да се издигне до една по-
висока умствена култура, много
несправедливости тровятъ жи-
вота. Проф. Златаровъ никога

Д-ръ Хар. Нейчевъ.Поклонъ и
Малцина ще остави общиптъ лю-

бимецъ Асенъ, които да не ттжатъ и
жалптъ на тоя лъжовенъ свtтъ за не-
rо. И споменътъ за неrо дълги годи-
ни ще се носи не c??ro срtдъ безброй-
ни приятели и познати, а и срtдъ цt-
ла !1нтелигентс((а България.

И има защо. Асе'\!ъ Златаровъ бt
истинско галено чедо на сmдбата. Той
бt рtдко надаренъ съ всички сбособ-
ности, които издигатъ и ув·внчаватъ
човiщитt. Той бt. роденъ, за да бжде
навсtкжде и въ всичко, за да оживи,

.за да осi!tтлн, за да подти((не, и за да
събере лаври. Той обладаваше не са-
мо способности къмъ всички науки, а
и рtдката дарба да излага тип науки
съ такава увлtкатеЬтиость и блtсъr<ъ,
,,е и най-маловажнtтt нtща се озаря-
ваха съ приятнз р ова свtтлина.

Надъ тия сктп дарби, обаче,· сто-
еше и друга, още' по-голtма: да при-
влича като съ маг.нитъ хората! Асень
бt способеяъ да угажда на вс?Ч((И,
дори и когато не всички му бtха при-
ятни. Неговата природа б-t, обаче, тз-
кава - да се увлича, да привлича, да
озарява съ усмивка, да не може да
отказва. Твърде богатъ духовно, съ
силно развити 'lувства, проницат?ленъ
и далновиденъ, тоJ бtше роденъ да се
запалва, да свtти, да запалва, да тво-
ри и да възприема хубавото и до-
брото.

Асенъ Златарqвъ бt въздържникъ,
но не вегетарианецъ, обаче, като че-
стенъ мислитель, като справедливъ на-
учникъ, като сжщински ЧОВ"ВКЪ, той
още отъ самото начало, веднага, безъ
забава, безъ под((ана, изрази своето
голtмо съчувствие, и вtрата си, къмъ
нашето дtло, и му помага всичкото
време. Той се отзоваваше на всtка по-
кана - и съ своя авторитетъ като на-
ученъ работникъ. и съ силата си като

не се отклони отъ своето твър-
до убеждение да работи за по-
за ?:ърА<ество на доброто надъ
всички обществени ·злини. Той
цtлъ животъ упорито работи за
истинска демокрация въ нейна-
та пълнота.

Обичащъ природата и чов-t-
ка, той съзря прекрасното въ
тtхъ и видя въ него възвишена-
та радооть да се живtе. Той ис-
каше тая награда за всички.

Така проф. Златаровъ свър-
за - въ своята необятна душа ис-
тинното, доброто и прекрасно-·
то, и ни даде съ своя талантъ
тоя възвишенъ синтезъ на ис-
тински смисъль на живота.

Затова ще пребжде въ души-
тъ на поколънията блtдиятъ ри
царь на истинното, доброто и
nрекрасното.
К. П. Домусчиевъотъ менъ

обая?:елна личность, даде много на
движението за трезвость и природосъ-
образенъ живот ь. не като мнозина
други, които сжщо могатъ, които еж
длъжни, ала мълчатъ. И, давайки
прямо и открито, той съжеляваше са-
мо, искренно и винаги съ чувство на
нескривана вина, съ не малко стtсне-
ние, че не му достигатъ още доста-
тъчно воля и характеръ, за което не
еднажъ ми се е извинявалъ, за да от-
блъсне предложена му чашка. Пораз-
но нt.що, въпрtки това, всички го
считаха за нашъ, поради рtдкитt му
качества на носитель на огънь.

Асенъ Златаровъ живt- съ полза
живота си и служи на своя народъ.
Б.?аrодарность и поклонъ предъ па-
метьта му!

Хр. Панчевъ

За Асенъ

.
I

3латаровъ
Съ угасването на тоя грамаденъ

факелъ отъ нзшата научна, художе-
ствена и обществена аудитория изчеэ•
ва образътъ на единъ духъ, коАто
единственъ вървtше по стжпкит·в на
сдинъ Гьоте. Коя область не застжпи
този немиренъ духъ? Този ентусиа-
зистъ бt една голtма необходимость
както за катедрата на Университета,
тъй и за широкитt маси, къмъ които
той питаеше тол((ова гол-t;ма любовь.
Престана да тупти едно нtжно
сърдце, престана да работи една ди-
сциплинирана и съ много, много го-
лtма ерудиция глава, която н·hма

време за себе си. Прекжсна се една
гениална дейность. която никога нt-
ма да бжде забравена.

Незамtнимъ
Асенъ Златаровъ б·в станалъ

кумиръ за интелиrентнитt и гра-
мотни срt.ди. Бързо проникваше
неговото обаятелно слово и въ
срiщи съ по-ограничена rрамот-
1:юсть и култура.

На що дължеше успtхэ. си
чов·hкъ на чистата наука? Не вед-
нажъ съмъ слушалъ неговото
опоитслно слово, разливано като
СJiадъкъ напtвъ надъ стихналата
аудитория, превърната въ слухъ,
мисъль, хипноза! ...

Защото Асенъ Златаровъ не бt,
единъ обинновенъ професо-,ъ,
нойто само по дългъ и служба
мърна своитъ ленции отъ универ-
ситстсната натедра. Науната е
мъртва, ноrато нt.ма ной д.1 я
оживотвори. Науката е отекчи-
телна, когато нtма кой да я оду-
хотвори и съ искритt на живото
и пламенно слово да я направи
привлъкателна, достi'i'iпна, инте-
ресна и пленителна за всtки слу-
шатель- А въ науката на Асенъ
Златаровъ имаше толкова поезия
колкото наука имаше въ неговата
поезия! ...

Поетичната му душа бt, истин-
ски лабиринтъ отъ кръстосани
дарби: тънка естетическа I<улту-
ра, вдъхновено и бойко красно-
речие, образецъ на рtдънъ за
днешното мътно време непоколе-
бимъ характеръ, неизчерпаема
рудница отъ знания, винаги гото-
ви да се излъятъ въ кристална
мисъль, която непринудено бли-
ка като изъ буенъ изворъ на ед-
на непресушима интуиция! ...

Ще бжде ли замtненъ нt.кога
тоя незамънимъ даръ на младата
българска наука? . . .



Георги Веселиновъ
Д-ръ Михаилъ Геновски , Аленсандъръ Спасовъ
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! д;;??ъ "З;а??;,?;?)
Проф. Масарикъ. П. К. Яворовъ, приятель на децата

Служи и се лишавай!
Проф, Драrолюбъ Иоваиовичъ.

Колко много полхождатъ твзи две
повели на двамата голъмн славяни-
11арод1111ц11 эа нашия скмпъ покой-
никъ.

Той не се боеше. Казваше истина-
та такава, каквато тя се раждаше въ
неговото съзнание. Не се боеше да
бжпе редомъ съ онtзи, които биваха
най-вече нввиквани въ живота, предъ
1:011то првчкигв къмъ по-добро и по-
човъчно сжшесз вуване биваха много
и трудно преодолими. Ас. Златаровъ
бtше 11::i нейна страна, не само въ ду-
шата си, а и въ своитв прояви. И не
се боеше да казва горчиви думи за
онвзи, конто си позволяваха да отри-
чагъ еднаквото човъшко достойнство
на всвки човвкъ,

Той не лъжеше. Имаше съзнанието,
че науката е истина. И се стремъше
чрезъ задълбочаване научното знание
да утв-ьрждавв истината въ живота.
Но за него истината не бъше нвкв-
къвъ Кантовъ императивъ, откжснага
отъ живия животъ, а ·напротивъ: исти-
ната за него имаше общественъ хара-
ктеръ, бвше соль за живота. Знание-
-то, като разкриване на истината, мо-
же да остане истина, само когато се

постави въ служба на човъчеството.
Затова и въ последния си часъ
TOIi би могълъ спокойно да каже :- Азъ не лъгахъ. Нито въ своя·
та научна, нито въ своята народ-
ническо-културна работа, нито въ сво-
ята широка обществена проява. Той
бъше искренъ, откритъ и смвлъ,

Той служеше. - Бъше единъ отъ
голъмитъ наши народници. Служеше
не на твсенъ роднински или приятел-
ски кржгъ, а служеше на обществото
като цвло съ явното тежнение къмъ
твзи, които отъ въкове Clil държани

въ положението да се подчинява гъ и
дори да робуватъ. Да се служи на най-
ь.аакигв, значи да се върши най-вели-
ката работа. И той ходъше по селата,
по затънтенитt кжтчета на нашата
Родина, за да даде отъ дара на своя
духъ и на най-беднитв. Той не тър-
свше славата и възхвалата - бвше
му чужда идеята за наградата. Той
служеше заради самата служба, зара-
ди самия животъ,

Той се лишаваше. Лишаваше себе
си отъ спокойни часове. Лишаваше
своитъ близки отъ самия себе си. Той
бъше максимаяисгъ на обществения
фронтъ, а на своя фронтъ бвше мини·
малистъ. Даваше всичко на другигв;
за себе си нищо не искаше. Така рано
лиши своитв най-близки отъ себе си,
тъкмо защото се раздаваше.

Той бвше веститель на новъ обще-
ственъ манталитетъ. Бtше примъръ,
който заразяваше младитв и затова
тt го обичаха. Не можеха да скриятъ
своята симпатия къмъ личностьта и
двлото му на апостолъ и служи гель

дори и на онtзи млади люде, които
бt.ха нагазили въ блатото на безидей-
ностьта. Следъ неговата сказка или
беседа и тв - тия млади хора, които
отрано загубваха здравия си погледъ
върху живота, излизаха освежени.

А, когато България би имала пове-
че такива люде, които да не се боятъ,

да не лъжатъ, да служатъ и да се ли-
шаватъ, тогава тя би разцъфнала ка-
то градина, въ която отъ семето на

най-смълигв и проргесивни идеи биха
поникнали цввтята на човъшко до-
бруване.

Д-ръ Ал. Ивановъ

Златаровъ, J .

какъвто го поэнавамь
той следъше всички стопанскиПроф, Златаровъ познавамъ

по-отблизо отъ 18 години, ко-
гато станахме съседи. Още при
първата лична среща той ме за-
владя съ яснотата на мислитв си
и трезвото обсжждане на науч-
нит-в проблеми.

Колко пжти сме изпитвали из-
ключителното усъшане да се на-
слаждаваме на непринудената,
безискуствена популяризация на
научни истини, които безъ него
биха били доспвпни само за
твснигв кпжгове на специали-
ститt!

-

Въ моментъ, когато излtзе на
сцената Айншайнъ съ своята
,,релативна теория", посрвд-
ствомъ която направи превратъ
въ науката, пакъ Асенъ бъше
тоя, който веднага я усвои, ма-
каръ и не специалистъ въ тая
область, и съ едно неподражае-
мо изкуство я популяризира
широко, така, както никой пре-
ди него, нито слсдъ него у насъ
не би могълъ да стори това.

Въ България нtмаме втори
ученъ, който едновременно въ
такава дълбочина и съ такава
лекота да разглежда и най-слож-
нит-в научни проблеми.

Но, Асенъ Златаровъ не бъше
чуждъ и на стопанската деятел-
ность. Съ еднакъвъ интересъ

прояви и нови инициативи, като
вземаше било пръко, било кос-
вено участие въ т+хъ. Bl? не
малко стопански организации
той вземаше деятелно участие и
то по начинъ такъвъ, че често
съ своята прозорливостъ се на-
лагаше и на специалиститв, и
опредъляше бждещата линия на
деятелность.

По-късно, при по-спокойни
времена, когато ще може да се
µазгледа вестранно неговата об-
ществена деягелносгь, съ изне-
нада, може би, ще се констатира
какъвъ rолtмъ д+лъ на участие
има скжпиятъ покойникъ и въ
стопанското поприще.

Смъртьта на Златарева е теж-
ка загуба за българската пауна,
за общественостьта ни и за
приятелигв му, които не ще ви-
дятъ повече неговата топла ус-
мивка и не ще чуятъ повече не-
говитъ насърдчителни слова.

Единственото ни утешение е,
че духътъ на Златарова ще про-
дължава да окриля младитв, на
които бъше ТЪЙ бЛИЗЪКЪ ТОЙ, И

че тв ще продължатъ да след-
ватъ пжтя, чертанъ отъ него.

Това е заяогътъ, че Асенъ
Златаровъ „нъма да умре",

Д. БлъсновъЧовБНътъ
Отдавна, преди десетина и повече

години: ,,Изкуството да се живъе" ?
сказка отъ проф. д-ръ Асенъ Злата-
ровъ въ Народния университетъ при
Софийската социалистическа организа-
ция, Съ свойственото си сладкодум-
ство Асенъ Златаровъ разви разбира-
нето си, какъ тръбна да живве истин-
скиятъ човвкъ: като търси и намира
своето с9бствено щастие. в.ъ усилия и
въ борба за общо благоденствие, за
oбIR.O щастие; не давашъ ли за пости-
rане.то на ,;а311 цель всичко, каквото
МО>J<еш;ь_ да .дзщ:щъ, ти не знаешъ да
?кивtешъ, не живвешъ като човвкъ ..!,

Не сказка, а откровение. Защото

въ собствения си животъ, Асенъ Зла-
таровъ служеше на тия повели; служе-
ше имъ, безъ умора, безъ отдихъ, съ
RСИЧКО: съ словото СИ, съ перото СИ,

съ науката си, съ себе си.
Ще кажатъ сега, че Асенъ Злата-

ровъ е билъ ученъ - бtwe; че е билъ
поетъ - бъше; че е билъ общеrтuе-
ни1<ъ - бtш. Но_ като бtше и обще- ·

ствещ1къ, и поетъ, и ученъ, той бtше
надъ всичко и преди всичко човъ1<ъ
И 11зжи?t жиrюта си та1<а, както той

_ р:-?збираше и вtрваше, че трtбв.а да го
изживtе - 1<ато човt1{ъ: въ всеотдай-
но с?ужене на нар,ода си, въ уси.лия
за общо добруване.

Плачи душа, плачи) народе беденъ:
Въ сърдце ти пакъ забита е стр·t;ла!
Угасна вечъ, изпус11а лжчъ последенъ,
Най-св1нлоrо отъ всич,ш св"tти'ла.

Плачи, сърдце, плачи, народе беденъ:
Слет·t; ви панъ жестQЩ> зла сждба
Замлъкна вечъ, изпусна звукъ последенъ,' Най-бодрата, най-звучната тржба.

Смъртьта ни взе безмилостно и злобно
Другаря и професора ни скжпъ!
0-reнRa врi;дъ ридание надгробно,
Засtнчва взорн непритворна скръбь! ..
У•штелю, ще помнимъ твоята усмивка
И твойта мждра речь, омайна, пълна съ пламъ,
А земния ти пжть - тръш1ивъ, но безъ извивка -
Въ живоrа rрубъ ше бжд-е св"tтълъ прим·!;ръ намъ!

Поч1шай тихо, философе и поете,
Дано въ смъртьта те никой Hl смути!
А тnойта паметь ще пребжде съ в1шоветt,
Че съ твоя идеалъ безсмъртенъ си и ти!

Д. Неrенцовъ

Предъ п.ресъ?налия изворъ
Вестьта за смъртьта на Асенъ Зла-

таровъ порази и опечали всички, кои
то го познаваха и ценъха неговит·в
необикновени качеспrа на ученъ ли-
тераторъ и общестuени1<ъ. Изчезваше
пресъхDаше единъ бистъръ и изоби-
ленъ изворъ, който бликаше знзние,
свtтлина, топJ1ина, искрена и дълбо-
ка човъщина, изчезваше единъ рt-
дъ1<ъ чов·Ь1<ъ, който по-малко принад-
лежеше на себе си, а повече на оте-
чссп:ото. '

Печалната весть, обаче, повече отъ
всички други порази и опечали неrо-
г.итt другари, неговитt ид?::йни прия-
тели и съмишленици. Тъ из;,убваха
11е само другаря и приятеля, а жиnа-
та сила, която тъй талантливо си про-

.-=? rmmnr>orn, С'п .м.пй,rа Ctl

Б. Боrдановъ

Народът ъ ни загуби
Нашиятъ докторъ умръ! - то-

ва б·вха първитъ думи, казани съ
мжка срtдъ гру11а прияте?и
следъ вестьта за смъртьта на про-
фесоръ д-ръ Асенъ Златаровъ.

Загина, когато б·вше най-ну-
женъ, поета, учения, rолъмия
общественикъ- ?намето на про-
гресивната и де11 ократична ми-
съль у насъ.

Кой не го познаваше? - Знаеха
го и работницит-в, и селянит·в,
знаеха го всичкитt студенти, зна-
еше го ц·влия български народъ,
комуто той посвети. жи.вота си.

Народа ни загуби. единъ отъ
първитt си хора, българската де-
мокрация - най-свtтлото си зна-
ме.,

Остава ни, обаче, едно: неговия
прим·i;ръ ца честенъ, смtлъ и
убеденъ борецъ.

Да станемъ достойни негови
последователи I

Да. за?<репимъ ,въ,народа иде11- ·

т-в на които той достойно служи. ,

1 Съ дружни сили да ПРО?,Ъл- :
· жимъ неговия п·жть и осигуримъ
на българския· народъ по-св-втло '

бмдеще.

биваше П1i'iть изъ тъмнитt дебри на
наш?тз общественость и издигаше въ
сърдщtта и душитt идеалитъ, в-врата
за едно бждсще.

И ar<o скръбьта по всt.ки изгубенъ
и близъ1<ъ човtкъ е винаги rолi;ма,
?-олкозъ повече тая с1<ръбь ?става теж-
1са, когято се касае за изгубв::?не на
единъ rоденъ човt!<ъ, милъ другарь.
който отъ цtлото си смщество
лжчваше преди всичко една силна чо-
вtш1<а топлота, която обгаряше съ
благоrодно чувство вс·вка д?1ша, за-
владя1Заше и обайваше сърд1?ата.

Въ нашия беденъ и твърде много
изсив"tлъ животъ, и най-слабата свът-
лина остава ценна. Но ноrато тая
свътлина е отъ необи1<новена величи-
на, каквато бt фа1<тически животътъ
и дейностьта на Асенъ Златзро1За.
тя остаза неоценима. Въ всички дълове
на научна и обществена проява,' тоr,
оставаше една незамtнима свtтлина.
1,:оято, уви, за наше нещастие, преж·
дсвременно \угасна!

· Напраздно ще диримъ скорошня
утl;ха. Едно rолt.мо нещастие, което
не се лесно забравя. Единъ· извор1-
спре да клокочи, една свtтлина
престана да стопля. Една надежда ос-
1 ава, че все. ПЗI<Ъ духътъ на Златаро-
ва ще продължава да витае и да при-
помня повелителния дълrъ, да се след
ва неговия примt.ръ и да се възпла-
?1еняваме отъ неговитt благородни и
13ъзвишени стремежи!

Златаровъ съ жею? с t----
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из-

Съ Асенъ Златаровъ се запоз-
нахъ прсзъ 1918 година. Отъ
пръвъ погледъ още той пленя-
ваше съ своята блага усмив1<а и
нъма ЧОВ'ВI<Ъ, който да не се
омайваше отъ слад1<ата му речь.
Срещахме се често въ книгоиз-
дателство Паскалевъ, 1<ждето се
издадоха най-напредъ неrовитt
прекрасни първи литературни
творби.

При вс-вка срtща той ми заго-
варяше за децата, за мал1штt
читатели на „Свtтулка"

Искрено се радваше той на ус-
пtха на детс1<ата ни литература,
възторжено я хвалtше и доба-
вяше, че самъ чете на малкия си
Асснчо „Свътул1<а". По-после, съ
свtтнали очи отъ радость, ми
се хвалъше, че неговия Асе11чо
вече му чете приказки и разка-
зи отъ детскитt списания.

Презъ 1924 година Асенъ Зла-
таровъ самъ написа чудно хуба-
витt разкази за деца „МорсI<итt
глжбини" и ,,}Кивотътъ н·вI<ога",
напечатани въ „Свtтулка" см-
щата година.

Презъ 1932 година той пише
къмъ малкитt читатели въ еж-
щото списание:

,,Вие, сюi'\ПИ деца, не подози-
рате какво богатство сж за васъ
детскитt списания и книгитt за
деца. Презъ времето, I<Oraтo
бtхъ на вашитt години, таI<ива
списания и книги, почти нtмаше
у насъ.

Книгата е приятель и учитель.
Тя - ни поучава, весели, забавл)t·
ва, утеша13а. К')йто сви1<не да
обича и цени I<ниrата, той ще
бжде лредпазенъ о·тъ оrорения
и беди въ живота си".

И сега, к·огато долитна весть-
та, че Асенъ Златаровъ е почи-
налъ, все още не ми се ще да
повt.рвамъ това, защото предъ
менъ изпъква свtтлиятъ му об-
разъ съ неговата блага Исусова
усмивка.

Сава Чуналовъ

[динъ народвнъ синъ
Такъвъ бtше Асенъ Злтаровъ въ

пълната смисъль на думата. Той бt.-
ше и ученъ, и поетъ и, общественикъ.
Но, преди всичко и надъ всич1<0, той
б·вше човtкъ. Гол'hмъ, рtдъкъ чо-

въкъ Съ свtтълъ умъ, широка ду-
ша и любяще сърдце. За всtкиго той
имаше блага удма и топълъ кжтъ въ

сърдцето си. Съ учения бtше ученъ,
съ простия - простъ, съ rражда-
нина - rражданинъ, съ селянина -
селянинъ. Той обичаше проститt и

трудолюбиви селяни и не жалtше
време и способности да пръска по-

вече свtтлина ср·l;дъ малкитt и сла-

битt въ живота .

Въчна паметь на сюiшия покой-

НИК1>I

Дай Боже повече такива синове

на българския народъ!

ApmucщumJЬ и - &Iтои
Отлетя една чиста съв-всть. Из-

чезна за винаги единъ rласъ на
истината. Днесъ, когато атмосфе-
рата е напоена съ бензинови па-
ри и ужасътъ на безумцитt, rот-
вящи смърть на народитъ, днесъ ,

когато съв·встьта и честьта · на
интелигенцията е изправена
предъ ·страшни изпитания · за от- '

rоворность предъ народит-в си- нашиятъ ученъ Асенъ Злата-
:

ро_въ1• мил:ь и ис1?ренъ приятель ·

на народа .и изкуствата - ек.по-
_

пи очи и ни напустна за .винаги.
Дн?съ той бtше необходимость <

за ·наша'та малка измжчена стра-

на. Артисти, художници, писате-
ли, работници, селяни ..• - На-
родътъ го оплаква и ще придру·
жа'ва погребалната му 1<-0лес11и-

ца. Поклонъ предъ паметьта ·на
честния rраждан'инъ !

· ·

. f:.
Стефан1.> Кировъ

Председатель на съ·юза ·на арtи·
СТИТ'Б'' ·:,

')-• .. , . ., '

1 Bar.iъ. се 1rа:ца, 'младежи?·дti· да-
. \ ? . .

. - ... '• н . ·,

дете „жиВ()ТЬ на ;у.,r.решноt() .човt-
чеетво. ,.

Ас;· златаров'li
. .

. / ? .. ? ?
- . - .
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Н А шия т ъ А ·ур А (I н. Каралиева 1\1.. Генчевъ ·- студентъ-химикъ

нове. Спо?:яме си л-ь каква готов- Ние го обичаме СТУДЕНТСТВОТО
ность се отзова на една наша покана ... Когато умра, на бълия ка- ОСИРОТЯВАда присжтствува на една читалищна мъкъ на гроба ми нека кро гка,
вечеринка. ,,Ще дойда - казва - да другарска ржка напише: ,,Той

знаеше цената на обичьта" ..•

На 22 т. и. вечерьта когато се 61;.
me насъбрало обичайното множество
младежи въ читалището, като сввтка-
вица се разнесоха между насъ думи-
тв: ,,Професоръ Златаровъ почина".
Наиъ ни се искаше да не повврваме,
че е спрвло да тупти благородното
сърдце на нашия любимъ патронъ -
Аура. Но уви I Истината, колкото и
горчива се повтаряше многократно
отъ новитв посетители, които влиза·
заха ? дуиитъ: ,,професоръ Злата·
ровъ почина". Скоро въ цвлия квар-
талъ се знаеше, че Аура не е между
жнвитв.

Първата изненада отъ печалната
весть се замени съ дълбока скръбь.
Всвкн съ наведени очи се мъчеше да
иабвгне погледа на другитъ, за да не
покаже сълаитв си. Нвкои съ ободри·
телни думи започнаха да разказватъ
случки изъ живота на нашия неааме-
нииъ приятель и учитель. А колко
много има да се каже за него! Той
б?ше единъ измежду малцината, за
които и приживв можеше да се гово-
ри хубаво и само хубаво.

Отъ основаването на читалището
и до последни дни прф. Златаровъ не

видя и да прекарамъ нъколко часа
между васъ". Устоя на думата си.
Дойде на вечеринката съ купъ книги- подаракъ за читалището. Отъ то·
гава често ни изненадваше кога съ
нвкоя книга, кога ? вестници. Де·
свтки книги, изпълнени съ мждрата
иисъль на поета, писателя, обществе-
ника и учения професоръ д-ръ Ас.
Златаровъ - Аура, красятъ нашата
скромна читалищна библиотека.

Съ болка си припомняме и послед-
нигв му думи къмъ члеиоветв на чи-
талището. Малко преди заминаването
му въ странство, при него отиде де-
легация отъ читалишето да го покани ,
за една сказка, а той съкашъ пред·
чуствайки краятъ, бвше каааяъ: ,,Азъ
поради заболяването ми не ще мога
да изнеса сказката, но вие които но-
сгте сввтлина, дигнете я високо, за
да разсвеге мрака надъ вашия квар-
талъ".

Покяонъ предъ
любимъ Аура!престана да се интересува за неговия

,·

жиютъ и за живота на неговитв чле-

нашия скжпъ и

Отъ читалище „Аура"

СКРЪБЬ ВИЕНАотъ
Специална кореспонденция отъ Виена

,,Виена, 22 декемврий ввчно сърдце? Може би, защо-
проф. Асенъ Зяатаровъ . . . то той бt неуморимъ тржбачъ

почина! ..." на братство, истина и човвч-
Жестоката весть срази надеж- ность въ всвки мигъ на крат-

дитъ въ хиляди сърдца, които кия си животъ.
жадуваха да го видятъ пакъ И сега, споменътъ за часове-
здравъ, да чуятъ наново отне- тt прекарани въ аудиториитtното слово на вдъхновения три- съ него еж още по-свидни предъ
бунъ и борецъ за повече човъч- мисъльта, че той е загубенъ ве-
ность на земята. че за насъ. А какъ могатъ да сеУгасна единъ свtтълъ умъ, забравятъ огненитв му слова.престана да тупти едно велико Въ този моментъ, предъ мене
сърдце, което знаеше само да се сякашъ гърми мелодията нараздава. И въ този моментъ не правдивото му слово, слушанозная дали има човвкъ въ чиято съ трепетъ отъ десетки младе-душа да не живве ижката по не- жи, за които той бt кумиръ.го, по човвка, по бореца, по Аудиторията No 5 на Свобод-учения и по учителя на младитв ния университетъ е ц-влата въпоколвния, които на й-д о б Р е слухъ, а той като фокусъ е съ-чувствуватъ голвмата загуба се- бралъ устременитt погледи н3;га. едно множество, предъ което

За насъ, за младитв, той бt плете желваната логика на чо-символъ на човвчность, на на- вtшкото щастие „Животътъ ?
предничавость, на единъ ввчно трtбва да се обича въ името натърсенъ духъ, на единъ стре- една истина: истина за правда,межъ - напредъ, нагоре! за красота и за възходъ къмъ

И ето, нишката е скжсана, очовъчаване".
предъ насъ зtе вече пропасть, И едва ли нвкога ще се изли-която -погълна незаменимия ни чи отъ паметьта ми този день иучитель и бардъ, ведно съ на- тази сказка. Едва ли нвкога, имедеждитв да види сввтътъ по-ве- то му ще покрие забрава, защо-ликъ, по-х У 6 а в ъ, ! обединенъ то той тепърва ще живtе в'едноподъ лозунга на едно небе. съ новото, което иде.Професоръ Асенъ Златаровъ
не е вече между насъ, но двло- А истината е безпощадно яс-.
то за което той работи неумор- на: младежьта изгуби своя учи-
но до сетния си часъ нtма да тель: науката - единъ голъмъ

ученъ, а човъчесгвото - единъ,погине, защото то кълне въ ду-
шит-в на хилядигв, които еж го истински борецъ за повече прав-
чули поне веднажъ. Той бt ма- дини.
гьосника на словото и въ · без- И нека предъ свътлата му па-
крайната дълбочина на неговата меть си послужимъ съ собстве-
речь се долавяше винаги, нот- нитt му думи, написани въ па-
ка на скръбь и изблици на на- меть на Иванъ Петровичъ Пав-
дежди въ името на едно по- ловъ:
сввтло утре! ,,Той ми остави примвръ на

Вие слушали ли сте го поне ввра въ науката, култъ къмъ ис-
веднажъ, чули ли сте музиката гината, уважение къмъ фактитъ
на неговата речь, обагрена съ и любовь къмъ човвка".
кръвьта на едно велико и чо- Боянъ Балабановъ

НАШИЯТЪ УЧИТЕЛЬ
Часоветв, когато четвхъ неговитв

книги и статии, бъха моменти на ду-
ховно тържество въ мене и препъл-
ненъ съ нови идеи и стремежъ, зара-
ботвахъ съ още по-голвмъ жаръ и же-
ланието ми да видя своя духовенъ
вождъ, своя кръститель въ висшитв
стремежи къмъ наука и обичь нъиъ
труда все повече и повече раствше.

Мечтата ми се сбждна. Радостно по-
1 репваше сърдцето ми при мисъльта,
че ще имамъ въаиожность не само да
чуя своя учигель, но и да работя подъ
негова контрола. Какви трепетни мо-
менти на очакване съмъ нэживвлъ, ко-
гато веднъжъ прочетохъ, че проф.
Заатаровъ ще говори за ,,Цельта 11а

живота". Едва .11и има моиентъ по-пла-
иенно нэживянъ отъ мене, отъ момента
когато го слушахъ тогава. Чувствувахъ
какъ всi;ка негова дУма и мисъль бt-
ха напоени съ обичь къиъ всички стре
иящи се къиъ свi;тлина и свобода. То-
rава той пръсl{аше, повече отъ всi;-
коrа, къмъ всички огъня на своето
и,рдце и сърдцата на стотици.тi; мла-
ди спушатепи като мене, се разтваряха

до пръсване въ желанието си да обик-
натъ великия човi;къ съ необятната
душа.

А едва ли мога да си дамъ смi;тка,
колко Шi'iТИ въ моменти на разколе.бана
вi;ра съмъ отивалъ да го сл:9'Шамъ, за
да почерпя оптимизъмъ и вt.ра въ се-
бе и отново да отстоявамъ съ достоин- .

ство удари,1; на несгодитi;. Неrовит·t;
лекции откриваха широки простори за
проявление на mорческатз фантазия на
всi;ка млада душа. И не веднъжъ той
е казвалъ: ,,Докато стоя тукъ, на тази
катедра, никога не ще сковавамъ твор-
ческата мисъль на студента въ сухата
схоластика, а ще и давамъ пълна въз-
можность за проявление". Колко той
обичаше трудолюбивия студентъ, мо-
жемъ да С/i'iДИМЪ отъ следнитi; негови
думи: ,,Всi;ки трудящъ се студентъ
съмъ rотовъ да го прегърна".

Любовь къмъ труда, свободата и
па на-истината - ето завещанието

шиятъ учитель.

д. пасковъ
IСтуд. медикъ

. ,,Защото само обичьта е създа-
телка: тя твори беаъ да разрушава, тя
дава безъ да търси отплата или да из-
черпва сили. Обичьта е изворъ на бли-
каща вi;ра и несмущавано щастие; тя
единствена само дава величие и на лю-
бовьта и на гения и на волята за дi;:ю
въ живота"

Ас. златаровъ"

За единъ другарь, който да го раз-
бере копнtеше тоя, за когото цi;лъ
tдииъ народъ ридай и почти цi;лата
българска инте.11игенция чувствува ка-
то близъкъ, незамtнимъ другарь и
учит?ль.

За него обичьта бt. достоенъ култъ.
Той обичаше науката и работ-вше съ
неугасимъ жарь за Jея. Той обичаше
народа и го учеше, обикаляйки малки
и голi;ми градове. Той обичаше мла-
дежьта и вдъхваше .особено на насъ,
студентитt вt.ра въ бждещето, любовь
1,ъмъ живота и всеотдайность къмъ
човtщината и правдата. Той обичаше
правдата и пръскаше истината.

Вдъхновенъ отъ бждещето, той не
6i;гаше отъ настоящето.

Съ обичь орi;ше каменливата бъл-
, rарска почва и съ обичь очакваше да

пожъне тvй що е посt.лъ. Но той не е
посtлъ малко. То никне и ще никне ·

докато престанатъ да текатъ сълзитi;
на ония, които той обичаше и за които,
както самъ е казвалъ - живt.еше.

Учителю, ние ще продължаваме да
съеме семената, коцто ти посi; въ на-
шит1; души, защото ние те обичаме!

Кито а6атуриентп

УченициmtЬ
за него

Една всевластна ржка, предъ която
въ странно смирение се навеждатъ че-
лата на гения и на простия селякъ, съ
вледеняваща безразличность, разкжса
въ единъ нечаканъ мигъ, връзкитi; ни
съ нашия водачъ и най-добъръ при-
ятель проф. Ас. Златаровъ. Тази весть
се развихри до буря въ души,1; ни,
която гори, която смазва, убива. За-
щото знаемъ ний: студентството се
лишава отъ своя най-голtмъ съвет-
никъ, отъ своя духовенъ вождъ. Сту-
дентството осиротява. Ние оставаме
истински сираци. Чувствуваме се се-
га като че по-малки, по-слаби, по-
малко способни за дt.ло и борба.

Той биваше винаги нашата безре- ·

зервна
любимъ

всичко. Нашия
който толкова

съ насъ? Знаехме ние. Защото бi;ше
Той проф. Златаровъ, нашия най-лю-
бимъ професоръ и приятель.

Кой лекторъ е държалъ толкова
победи като него, щото всi;ки пжть
да бжде награждаванъ съ буря отъ
неуморими ржкоплi;скания при свои-
тi; лекции? Само той!

Отъ лекциитi; му излизаме горди,
увi;рени въ себе си, спосбни за борби
и победи, вi;рващи въ доброто начало
на свi;та и готови да отдадемъ цi;лия
си животъ за прогреса на обществото.

Отъ него ние учехме много, толко-
ва колкото въ никоя друга книга, не
мжехме да научимъ. Той самия бtше
най-любимата ни •книга и никога' не
бихме се уморили да я разлистяме, за-
щото винаги намирахме нi;що ново,
нi;що красиво, властно и покоряваще.

До година той трi;бваше да чете
за първи пжть органична химия ·кllT()
редовенъ проф. на химицитi;. Неща-
стна сждбо! Удара ти върху насъ ние
никога не ще го забравимъ!

Ние ще се разд-в"лимъ съ негdвот()
тi;ло. Бълrрската земя, ще приеме rt.-
лото на своя най-великъ съвремененъ
синъ, който съ жарь и упоритость се
бори толкова години съ невежествот()
и забл"удата, който даде всичко, кое:
то миаше, здраве, умъ, пари, живота
си дори за величиетq на една всепо-
бедна идея. Ние вече никога не ще' Г()
чуемъ отъ професорската катедра· да
разглася свои.,1; вълшебни слова и да
сдели:мъ 'съ тре"петъ riоз?витt. му за,
красота, хармония 'и борба въ живота.
Но ние имаме храмъ въ дУши,1; си,
кж.п.ето денонощно се служи въ олта-
ря, който той създаде отъ себе си въ
насъ. И въ трудния възходенъ пжть.
на младежьта, жадна за борби,' по-
беди и преустройство на св1;та, въ.
стръмния завой на една победа, очи-
т1; ни ще се отправятъ пак:ь къмъ не-
го, за да получатъ сила и воля, за дl!J

продължимъ.

Всички на
nоrребениетоf'

Cpridc семеиството си
и. .... 'тон си отиде ...

... И проф. Асенъ Златаровъ,
радостыа, знамето, кумирътъ на
народната ни младежь· си отиде!
Нtма вече човtкътъ съ златната
уста, който знаеше да влива бал-
самъ въ душитъ и сърдцата! Но
тозu чуденъ магьосникъ на живо-
то и искрено слово умръ само
физически. И той, като своя ве-
ликъ съидейникъ, народенъ •бу-
дитель и борецъ противъ всtко
потисничество - вt:чно живиятъ
Ботйовъ, оставя· една огнена ди·-

1

ря следъ себе си,· по· която· да, се
насочватъ трудящитt ни поколъ-
ния·къмъ,новия, човtniкиятъ жи-
вотъ, I<ойто съ Тqкава пламенна .

искреность· и жива вtра ни въз? ·

пtваше народният1, ораторъ Ас.
Златаровъ.

Нека се горд-вемъ, че сме живt.-
IНикола Исайевъ ·

Работницитt
за своя приятель

Ние ще помнимъ въчно човъ-

Въ непосиленъ трудъ, вi;ренъ на
чувството на дълга, ни напустна без-
заветния борецъ за миръ и култура
проф. Ас. Златаровъ.

Съ своитi; сказки, вънъ отъ уни·

подкрепа въ
професоръ,

много обичаше всички ни, никога за
нищо не ни е отказвалъ. Той е би-
валъ винаги здравата ни опора. Излi;-
зе ли нtкакъвъ вестникъ, знаемъ, ще
трt.бва най-напредъ него да IТоканимъ
за статия,· защото · неговото име, на·
шето безкръстно знаме, ·бi;ше доста-
тъчно за да се разграби вестника, на-
ли тамъ имаше отъ него писано, отъ
некоронования владътель на нашитт. ·

сърдца? Почнемъ ли нi;кое д-вло, то·
не трi;бваше и да се пита, че ние ще·
отидемъ пакъ при него, за да ни по· ·

съветва, какъ "Ще бжде по-добре да го
подхванаемъ. И той съ готовность
слушаше, съветваше, направляваше.
Въ нашитt. борби той бi;ше начело -
нашъ пръвъ борецъ.

Защо въ неговитt часове въ меди-·
цинската сборна аудитория, нито
единъ студентъ не отсжтствуваше ни-
кога и оставяше всичко, само за да
слуша захласнатъ въ 2 непрекжснати
часа, безъ да се уморц, звука на не-
говия rласъ? Нима само неговата ус-
м,шка имаше такава магическа сила да
привлича, да стопля сърдцата, да под-
държа въ насъ неугасимия пламъкъ
на жаждата за знание? Нима само на-
чина на говоренето му, приятелски,
?рдечно, тъй както никой другъ· не
г.риказва, ни караше да го обичаме
тъй много? , i "Лекциитt. на проф. Ас. Златаровъ!- Т·в бi;ха непрекжснати тържества?
Но нали и други професори прещ1ватъ
химия, защо само при него чувству-
вахме, че наистина „науката е най-кра
сиво написания романъ", както са!v1ъ
то? се изразяваше?·

, / .
При неговото влизане аудиторията

.1изведнъжъ се смълчаваше. Тогава·не-
rовия гласъ почваше нi;каква, ка'l'о че
.irи приказка н-вкаква леге11да за единъ
далеченъ непознатъ още 'св·J;тъ, кжде- ·

то ние брод-вх111е съ наu.:ия вода,1ъ.
Той ни водi;ше, накто се водятъ
!lfалкитi; деца въ чуждъ на т-tхъ
св-tтъ, но ние се чувствувахме тъй

ь:ътъ; който въ своитъ чудни
-речи ни говоръше за· съюза ме-
жду науката и труда. И ще сл?д-
ваме голъмото му дъло и вели-
1штt идеали, ноито ни завеща.
Л. Ивановъ - шивачъ, Ив. Ней-

_
к.овъ .....:.

. бръс!!арь, Б. Береджикъ
-:-- ·са_рашки чир_акъ, Ив. Геор?и-
евъ - търговски служащъ, Цв.
Зеркова '- текстилна работнич-
ка, Георги Кюстел?в-в - меха-
никъ, Рачо Геневъ ._ ши?а1ъ,
Джантила Леви -,. плетачка, То-
доръ Ивановъ - обущар.ъ.

верситета, безъ да цени и последната
капка енергия въ своитi; сили, А. Зла-
таровъ всt.ваш1. бисери въ нашит·!;
сърдца, бисери които жадно се по-
глъщаха отъ н роднитi; маси. Като чо-
вtкъ· на дtлото и човъкъ на дълга,
анализирайки всi;ка проява, за да по·
стигне реалното въ живота, А. Злата-
ровъ остана вi;l)'енъ до последната си
минута. и въ последния моментъ отъ
своя живо'I'Ъ, Ас. Златаровъ остана вi;.
ренъ на дълг.а и просв·hтата.

Ас. Златаровъ остави дълбоки сле·
ди въ наши,1; сърдца от:ь скжпи· 'заве-
ти, които ние ще следваме, защото тi;-
зи следи никога нi;ма да изч'езнатъ.

Пантелей t'<dвачевъ:
ученикъ

Печат. Книпеrрафъ а. 11.

снлни съ него.
Ние бродt.хме въ чудни мi;ста, ка·

то че ли въ мt.ста на фантазията, та-
кива каквито дори нt.ма въ най-въл·
шебнитв рисунки !{а майс1 орит-в ху·
дожници.

Защо когато последния звукъ отъ
мекия му приятелски r.11асъ се удари
1.<ъ задната стена на аудиторията и за- .
мре, на насъ не ни се ст??ваше отъ
чнноветt, а искахме още да слушаме?
И още дpJ1ro, дълго да бli'iдe заедно ..

.._
Този паметеw6 брой эа у11ения1 писателя и общественика АСЕНЪ ЗЛАТАРОВЪ.излtьзе
на 27 декемврий 193_6 год.1 въ десеть хиляди екземплщ1а под'Ъ редакцията на (по азбу-
·чет, ред'Ъ) Д-р'Ь Amaнac'lJ Москов'61 Димиm&р'6 I;pamaнos&1 Здравко·Митов-

ски и Стефан'6 Каракос тов·'6
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Асвнь 3патаровь
отъ Д. Б. Митовъ

Когато Асенъ Златаровъ се явява
да защити едно мнение или да пре-
даде една лекция, аудиторията е вед-
нага завладвна. Въ какво се със гои
обаянието на тоз бледъ и нъженъ фи-
зически човвкъ, който на това отгоре
носи и скучната, дори умразна вече
за народа титла професоръ? Защо
речтв и сказкитв му винаги биватъ
прекжсвани отъ бурни аплодисменти
и изпращани съ възторrъ? Защо слу-
шателитв си излизатъ съ обогатени
отъ знания мозъци и съ разведрени
сърдца? Една нвжна фигура се въз-
правя на катедрата и всички слушатъ
съ увэгвчение и съ такъвъ ентусиа-
въмъ, че скоро ораторътъ се слива съ
тълпата сяушагели О'ГЪ многобройна-
, а аудитория. При това Асенъ Злата-
ровъ никога не спекулира съ своигв
теми. Често пжти неговигв сказки см
изъ най-скучната материя, често пжти
той просто разправя само за експери-
ментигв на ученигв, Обаче, неговото
слово оживява всичко. Той не е О'ГЪ
ония професори, които, когато раз-
правятъ дори и за Лермонтовъ, иматъ
качеството да бждатъ отекчигелни.
Асенъ Златаровъ може да говори или
пише на съвсемъ обикновени теми ка-
то за домашната кухня, за соята или
за бозата и все пакъ да го четете или
слушате съ интересъ. Така е, защото
при всtка най-дребна своя рабоrа той
има предвидъ живия човвкъ, на кого-
то ще принесе полза съ знанията си
и когото ще увлtче за по-добро и по-
свътло бждеще, Принципътъ „наука
за науката" и „изкуство за изкуство-
то", отдавна отреченъ отъ всички
учени и писатели, е най-умразииятъ
на Асенъ Злагаровъ. И ако има нвщо,
срещу което отъ толкова години той
се бори най-?!НОГО, то е отда течава-
нето на хората на науката и на изку-
ствата от-ь живота, бвгство на инге-
лигенцията отъ щ1рода. Наистина тi'i·l ' Iви позиция особено въ България е
твърде неудобна, но Асснъ Златаровъ
стои смвло на нея и отъ нападкитъ
добива по-голвмъ куражъ и по-силна
ввра въ тържеството на истината.

Унивврсапностыа на Ас. Зпатаровъ
отъ Атанасъ Далчевъ

Сръдъ всичкигв ни съвременни
хора на културата Асенъ Златаровъ
се отличава съ широтата на своитв
духовни интереси и разнообразието
на своето творчество. Той притежаза
познания изъ всички области - из ь
физикага, както изъ биологията, изъ
химията, както изъ философията, изъ
социологията, както изъ литература-
та; той пише научни книги, твари ро-
мани и поеми, държи сказки и произ-
нася речи; най-сетне той е едновре-
менно и човвкъ на теорията и обще-
ственикъ. Тази универсалность не
трtбва да се изгубва отъ очи, когато
се прави преценка на Златаровото
дtло. Би било съвсемъ погрвшно да
се рэзrлеждатъ отдъянигв му прояви
сами по себе си, самостойно, едната
вънъ о гъ другата,
тукъ е цвлостьга,
отдвлнигв прояви
истинска цена.

Уннверсализмътъ на Ас. Златаровъ
не се харесва на мнозина у насъ.
дразни ги, бихме казали - даже ги
плаши. Защото разбърква категории-
тt., въ които тв св свикали да сорти-
ратъ хората, и застрашава да прекра-
чи границитв на запзенитt имъ инте-
реси. Знанието - разсжждаватъ тt -
с: нарастнало толкозъ много, толкоаъ
много се е диференцирало, че никой
двесъ не може да го обгърне изцtло,
6езъ да остане неизбtжно на повърх-
ностьта. Обаче, намъ се струва, че на
повърхностьта на нвщата плува тък-
мо това школско раэсжждение, рожба
на единъ иеханистически мирогледъ,
който си представя действителностьга
сглобена отъ неаависнми една отъ
.,:tpyra части, а държавата на духа
като сборъ отъ феодални княжества.
Правъ е Паскалъ: нъма нищо по-
дълбоко отъ една универсалность. Тя

-.--.?. освобождава учения отъ издребнява-
вето, обикновена участь на повечето
специапис:rи, разширява кржгозора на

защото важното
вжтре ВЪ КОЯТО

добиватъ своята

Стр. 9-:Златаровъ
25 годишната· обществена

Ас
..
енъ Златаровъстатии,

писателска
""писани по случаи"'деиность на

мисъльтв му, обогатява го съ нови
гледища и засилва творчетсвото, за-
щото пренасянето на методитв отъ
една наука въ друга е играло винаги
ролята на опрашване. Като говоримъ
тукъ за универсалность, ние разбира-
ме преодоляването на специализация-
та съ нейната ограниченость и едно-
странчивость, а не нейното отрицание.
И Ас. Златаровъ има своигв научни
трудове, които отговарятъ на всички
изисквания на специалното иэслед-
ване,

Но стойностъта на универсализма
не се изчерпва съ преодоляването на
специализацията. За насъ тоя стре-
межъ къмъ всеобхватность има свое-'
то rуrавно значение другаде, по-надъл-
боко: той връща на човвка неговата
пълнота и го приближава до живота.

Близостьта до живота - това е
втората отличителна черта на Ас. Зла-
таровъ. За него науката не е нвкакво
индивидуално самоудовлетворение на
разума, а една жизнена функция, на-
соч1ена къмъ изrражданаето. на соци-
алното добруване. Той се явява еднак-
во противникъ на девиза „наука за
науката", както и на неговия пан-
дантъ „изкуство за изкуството". Без-
смислено е всвко дtло, което не слу-
жи на живота, и всвка човвшка дей-
ность, която нъма за цель щастието
на човвчеството, е, въ края на краи-
щата, една извратеность. Върху тая
и4ея за абсолютната ценность на човв-
на почива мирогяедътъ на Ас. Злата-
ровъ. Съ право този мироrледъ би
мо?::ълъ да носи името хуманивъмъ.

Ас. ·златаровъ rов?ри
Лриченъ тембъръ залива слушате-

литв и влива въ сърдцата имъ тръпки
на умиление, духовенъ подемъ и слън-
чева грвйка, Душитt cm покорени
отъ сказчика. , Той стихийно ги по-
вежда къмъ слънцето. Самъ той е
грвйнала мисъль и разкалено чувство,
чиито' лтчи стаfiятъ ледената оовнв-
ка на двлничната дребнавость, за да
освободятъ за воленъ полетъ искрата
на човъщина, коят ни прави боrорав-
ни и ни сродява съ първоизточника
на космоса, нашиятъ далеченъ праро-
дитель.

Отхвърлили бремето на условно-
сти, предразсждъци, дребни умрази и
грижи за хлъбъ, душигв на слушате-
литt, голи като истината, застава,ь
предъ вдъхновената мисъль на сказ-
чика. И той ги води къмъ върховетt
на човtшкото постижение, rдето rpte
слънцето на бждещето. Tt, слабитt
смъртни, посрtдствени рожби на вар-
варски битово-стопански условия, ка-
то невръстни деца простиратъ хилави
ржце къмъ СJiънцето, отъ което Cll'i

лишени. Т-в тръпнатъ въ възторrъ,
непознатъ долу въ преизподнята на
всtкидневието, и възкликватъ:
колко е красиво, велико и добро!

Когато сказчикътъ свърши и празд-
никътъ въ душитt имъ угасне, слtз-
ли долу въ мрачнитt низини и тt.сни-
ни на нерадъ и rрозенъ животъ, тt.
ще си спомнятъ отврсме-навреме, че·
нtкога - макаръ и за миrъ - Cll'i

били rope на върховетt, окmпани въ
слънчева свtтлина. И въ дУШитt имъ
ще възстане бунтъ за слънце и виси-
ни. О'ГЪ приказката за слънчевъ жи-
вотъ тt настойчиво ще поискатъ да
създадатъ една всtкидневна действи-
1елность.

Дим. Минковъ

Ас. 3латаровъ като чпенъ на Съюм

за на бъпr. химици
отъ Вас. Оrняновъ

Както се 1-!зтъкна другаде, нзчал·:>·
то на ли гературната дей1юсть нз Ас.
Златэрова датира още отъ неговата
крехка младость, коrзrо прави първи-
1"В си поетически опити. н?r-ов11та
научна дейность започва отъ време-
то, когато той, оформенъ хиыикъ, си
поставя за задача проучването на
спрtдtлени задачи изъ обширната
область на химията.

Наченкитt на обществената дей-
ность на Ас. Златарова могатъ. да се
откриятъ още въ първитt години на
неговото студентствуване. Неrовитt.
другари отъ това време си спомнятъ,

че, въ отдtлни разговори върху ро-
.11ята на химията, той подържаше·
възгледа, че задачата на химията не е
t:амо да изследва природнитt явления
и дэ установява природнитi, законо-
мtрности, но, чрезъ тия си изучва-
ния, да допринесе за материалното
бJ1аrосъстояние на човtчеството и за
културното повдигане чрезъ разкри-
ване пmтя 1<ъмъ истината, задачата на
х11мика е да работи, споредь силит-в-
и способноститt. си, за постигането на
тия цели на химията. Това Cm мисли,
1<оито носtха въ зародишъ цtла про-
грама на бmдещата обществена, кул-
?'УРНа II научна дейность на Ас. Зла-
тарова; съ т-вхъ се очартаваха неrо-
витt. възгледи за професионалнитt
жи?ютъ и дейность на химицитt. изоб-
що, и въ частность на бълrарскитt.
химици.

Като членъ на универс?гrетската
колегия, Ас. ЗJJатровъ стана членъ и
на Софийското Химичt:ско Дружество,
въ което се прояви съ своята присm·
ща неуморна дейность. Тукъ, всрtдъ
вжтрешния животъ на нашето съсло-
вие, отбелязанитt. по-рано наченки за
дейностьтн на българския химикъ се
развих(!, израстнаха и оформиха въ
щrеята: да се обедини цtло'rо бъл-
гарско химическо съсловие въ една
мощна организация, която, чрезъ за-
друж.нитt ус1-1лия на всички, да може
да постигне максимумъ реални ползи
ка){ТО за народнитt. стопанство и кyJI·
тура, така и за профссионалнитt. пра-
ва на бълrарскитt химици. Тая своя
идея той се мmчеше да прокара въ
заседанията на дружеството, ала за-
почналитi; на скоро войни попрtчиха
на реализирането и.

Иъмъ истината на живота
отъ д-ръ Дим. Стаевски

Още мждрецитt. на древностьта
сведоха бtловласи глави и челата имъ
се изопнаха въ бръчки надъ въпроса:
,,Що е исз,ина'I'& µJ1.-сжц.аот,а ?" Въ. 'ла-
биринтитt на вt?-15"вет-в ысе още блуж-
дае нейната невзрачна сtнка. Тия за-
питващи слова трептятъ върху устни-
тt на нещастно влюбения младежъ и
на онзи, който е · наситенъ отъ лю-
бовьта, отъ живота; т!; възкръсватъ
съ една зловеща упорито.сть въ само-
тата на овtнчанюr съ лаври артистъ
ИJIИ художникъ, когато задъ него за-
г.11ъхнатъ апдодисментитt. на масата...

Въ чернитt рубрики на ежедневни-
цитt хора убиватъ и ?е, самоубиватъ:
с,тъ любовь, за пари,· зн поругана

· честь, за нtкаква несполука. Или от-
насятъ въ гроба тайната на своето
безум;,?е, загещавайкн на хорската пJ·
чуда лаконическата фраза: ,,Жиsо-
тътъ нtма никакъвъ смисълъ".

Що е смисълъ на живота? Що е
истина? - Тя се крие, може би, въ
утриннитt трели на птицитt, ликува-
щи срещу кървавочервения възходъ
на с.?ънцето? Или въ монотоннитt ли-
тургии въ храмоветt? Или въ дрезrа-
ЕИЯ, нзкълченъ кикотъ на саксофо-
нит-t?

Не, истината е нtщо друго, нtщо
странно, безначашю и безкрайно. И
пие JJетимъ все по-нагоре и по-нагоре,- тя е неземъ, задъ далечнитt хо-
ризоюи?

Все по-нагоре! Не, Р.амъ не е по-
трtбна истината, защото съзрtли я
разголена, ние ще доrонимъ
смъртьта си. Мис11ичната тръпка ,ia
битието все още е скрита въ нашитt
души. Ние търсимъ истината заради
самото търсене. Пар0адоксъ: въ без-
отрадата на този 1устj)емъ е вложена
r,традата за нашия вtчно неспокоенъ
духъ. Още Лесинrъ изрече: ,,Ако
Боrъ държеше въ свонта дtсница
истината, а въ лtвицаrга си - вtчно
будния стремежъ къмъ · истината, и м11

кажеше: избери! - азъ бихъ ко,'ltни·
чилъ въ смирение предъ неговата лt„
IJица и бихъ казалъ: Отче, дай!"

Що е истина?
Нашиsrтъ духъ е устременъ отъ

крайность къмъ крайность. Нашиятъ
взоръ се извръща отъ движението на
планетитt и спира надъ структурата
на атомитt, отъ флората и фауната
на океанскитt rлmбини - къмъ стра ·

тосферата, отъ rробницитt. на фарао-
нитt - къмъ южния и северния по-
пюсъ. Въ етера беэспоща.а.но се го·
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нятъ и кръстосватъ вълнитi, отъ св·),-
товнитt радиостанции; епидемии зали-
ватъ земята, ние ловимъ милиарди
микроби и rи слагаме въ една .капка
подъ микроскопа; отъ прашнитt ла-
вици нs библио'rекитt невнятно ни
теглятъ заплетенитt въ писан;.? сJюва
абстрактни системи ·на i{анта и Xere-
JEЯ; изчисляваме калориитt и се вдъл-
бочаваме въ проблемата за витамини-
тi, въ нашия жалъкъ кжшей хлtбъ...

Единъ отъ малцината
отъ Г. Жечевъ

Единъ отъ малцината, които, до-
стигнали върховетi, на наука и изку-
ство, все пакъ не скжсватъ връзкитt
си съ народа, а нераздt.лно следватъ
сmдбата му, за да го приобщятъ къмъ
високитв проблеми на дУха.

Нашата съвременность е бедна от-
?ъмъ rолtми и значителю{ личности.
Докато миналото ни брои редица
исполини въ свtтовенъ масщабъ, от·
белязали съ кървави сдеди пmтя на
иднитt поколtния, новото време, съ
своята нова политико-обществена об-
становка, пресуши изворитt за под-
вига на личностьта. То отчужди инте-
,'lиrенцията отъ народа„ 'Гласна я по
властоrонски и кариеристични пmти-
ща, за да я обезличи и обезиндиви-
дуализ;?ра. Изживtна и почти отре-
чена е вече народническата традиция.
А нашата бедна съвременность, може
би, поради културната ни назадна-
лость, не носи и не създавз традиции.
У насъ нtма и поменъ отъ оная аван-
rвардна интелигенция на Западъ, коя-
то въ сждбовни за народа моменти е
porto paro]e на неrовитi, болни и въж.'
деления,

Чужда на народа е особено гор-
ната ни интелигенция - писатели, ху
дожющи, учени. Повечето отъ тtd
Cll'i се затворили въ сви-;i; куди О'!!
слонова кость, до които не достига
C.XO'J'O отъ страданията и борбит·в на
·rpyдonY.tr ,тародi:r, 11 с=== = лPffi ·

изводителния трудъ, който гара?глрй
една относителна независимость, тия
;iуховни „водачи" еж ос/\'iдсни да :е.ла-
чатъ компромисно сmщсствуеаfне,
свързан·> понtкоrа съ срамно пълзе-
не и блюдолизничество, рабол?пству-
ване и подмилкване около силнитt на
деня.

Асенъ Златаровъ е рtдко и ща-
стливо изключение. Той е закърменъ
съ духа на народничествсто у насъ и
е въоржженъ съ единъ установенъ
наученъ свtтогледъ, който го прави
поСJiедовенъ въ неговата трудна ми-
еня и учнтель на народа, като го пред-
пазва отъ опасни лжкатушки и CTll'iП·
ки нэзадъ

Баща ми
отъ Асенъ А. Златаровъ

Баща! Като такъвъ единственъ
сннътъ му има правото да говори Зd
него, понеже той изпитва бащинскитt
му грижи.

Между бащата професоръ Асенъ
Златаровъ и сина Асенъ А. Злата-
ровъ нtма онова сурово, дори студе-
но отнасяне, което сжществува въ
много семейства.

Напротивъ, бащата и синътъ Cll'i
!(ато двама приятели съ различна въз-•
расть. И двамата водятъ често разго·
вори за наука, литература, из1<уство,
политика. Бащата винаги сподi!ля ра-
доститt, възторзитt и скърбит.t на
сина си.

А когато синьтъ кривне настрана
с,тъ правия пжть, той никога не се ка-
ра, а само му д?,ржи наставнически
речи пропити съ бащинска. обичь. За
жалость, неrовитt хубави дУМИ не се
задържатъ за дълго въ ?:лавата на
сина и тогава бащата прибtгв до дру-
го срtдство: прави се на студенъ, рав-
нодушенъ, а Lll'iтpeшнo · продължава
да страда. А когато нtкой пжть и то-
на не помогне, казва: ,,Изстина ми
отъ сърдцето! Прави каквото щtшъ-
не се интересувамъ повече отъ тебе!"
А следъ два дни: ,,Асене, да се прибе·
решъ довечера рано, ще отидемъ съ
тебе на театъръ!" Или: ,,На ти пари
да идешъ на кино".

И следъ това приятелството между
баща и синъ, отнов насТ/\'iПВа, прОДЪJI·
жава известно време, прекmсва се, аа

rодина
да започне отново пакъ.

А f{Oraтo намtри книгит-1, на сина
разхвърлени (1<оето че.сто се случва),
запретва се, нарежда ги, следъ това
сяда на масата, взима сдинъ листъ,
изписав го съ нравствени ,слова и го
оставя, з,а да го види синътъ.

И синътъ, макаръ че хваv?бата не е
:--убаво нtщо, съ rордость може да за-
яви: ,,Блажени тия синове и дъщери,
които иматъ такива бащи, защото тt.
tll'i малцина!".. ..

Всестранниитъ· почина
На други ще се падне високата

честь да опишатъ подробно дtлото
на проф. Златаровъ. Неговата научна,
поетична и есептична стойность; не-
говата културна и общественно идеи-
на проява. Не можемъ обач? всичi<и

'
ние - неговитt хиляди почитатели
да отминемъ мълкомъ предъ така не-
очакваната му кончина и да не скър·
бимъ. Та кой остави следъ проф.
Златровъ у насъ, т?ка възторженъ
смtлъ и честенъ човt.къ съ открито
сърдце къмъ проблемитt. на времето?
Чов'вкътъ,, който не остана 'заключенъ
въ научния си кабинетъ, н слизаше
долу между насъ - безименнитt
творци• на живота '

да 'ни уч11, да ни
укрепява въ борбата ни съ злато въ
>1-ивота - е мъртавъ! .. К?ква иро-
ш;я на смдбата,. какъвъ траrизмъ за
Jiашата прогресивна обществен.ость.'

На утрото, устроено въ честь на
трагично загиналата нг.ша пtвица
Христина Морфоьа, проф. Златаровъ
говори съ едно т.рагично проникнове-
ние за сждбата на нашитt rолtми хо-
ра. И съ Сfоиствената, му открове-
ность той хвърли остъръ уцрtкъ
къмъ ония, които убиватъ живота на
артиститt . у насъ. Неrовиятъ упрtкъ
ооаче не бtше само за тtхъ, той ва-
жеше и за всtки оби,кновенъ човtкъ.
И r.шкоА не миСJitше, че толкова ско-
рс11 една коварна боJ(,r;ть щ? повади
и ... самиятъ него! Той, които вина-
ги радушно стоеше начело на

.

i;_ictкa
честна инициатива: той,- който· бi,ше
сила и утtха за т.ця. Jiоито __искаха да
се борятъ за прапда, и, миръ, 'е мър-
тъвъ! · ·

Проф Златаровъ бtше нроrреси-
венъ човt.къ, всестранно отзивчивъ
къмъ новото въ живота на общество-
то. Той се борt.ше за демокрация:
той бtше противъ ди:патурата. - Въ
последната си книга ;,Де:\юкрация и
диктатура" той удивляnаше - макаръ
и не съ користь ? своя обществено-
политически лохватъ, да разбара и
сбяснява правилно пружинит·в на ис·
тинското обществено раввитие.

Умре Ас. Златаровъ - да живtе
Ас. Златаровъ! Той остави свtтла ди-
ря въ нашата общественость! Него-
виятъ Пmть ще б?де следванъ cм-1,:iio
<'ъ героизъмъ и себеотрицание, като
пmть на единъ чеtтенъ- проrресив?нъ
човtкъ!

Ст. Чолаковъ ·

По к·л о н ъ
Работничеството ОТЪ.. цtдата

страна посрещна съ дълбоко въл-
нение смъртьта на любимия нашъ
голt.мъ ученъ, писатель, обще-
ственикъ и. смtлъ зацщтникъ на
uравда човtшка, борецъ противъ

·

войната - за мира - проф. Ас.
Златаровъ. ·

Проф. Златаревъ бt . отъ ония
ратници на прогресивната мисъль
на демокрацията, който денонощ
но работtше въ защит'а правата
и свободитt. на своя нар-одъ.

Та кой не познава проф. Ас.
Златаровъ? Неуморния умственъ
работникъ да броди ?зъ цtлата
страна и отъ обществени трибу-
ни да буди и издига съзнанието
на своя народъ?

Има ли български рабоtникъ,
който да не е чувалъ за този ве-
ликанъ на научната MШt'Ьll!Ь,t

Поклонъ предъ паметtiта":на·лю-
бимия ни - изгубенъ за винаrи- проф. Ас. Зла_rаров-ъ.

Юрданъ ·милевъ
. • j.



Д-ръ Ил. Палазовъ
Кооператоръ

Проф. Ас. Златаровъ бъше
единъ искренъ приятель на коо-
яерацията, Той и служеше не са-
ио чрезъ слово, и перо, а взема
даже и активно участие въ непо-
срвдствената стопанска деятел-
ность.

Той бtше сдинъ отъ тъзи,
които положиха основитъ на го-
.1-вмата производителна коопера-
ция Българска захарь.

Съ ранната му смърть, коопе-
рацията губи единъ отъ най-цен-
нитt си приятели и за това, на-
шата скръбь е голвма.

Асенъ Георгиевъ
Свtтлиятъ примtръ

Съ смъртьта на професоръ
Златаровъ, българския народъ
загуби единъ скроменъ ученъ,
единъ вдъхновенъ поетъ, единъ
пламененъ ораторъ и единъ го-
лвмъ, неуморимъ и смелъ бо-
рецъ.

Угасна единъ животъ въ мо-
мента когато бt най-необхо-
димъ. Но живо е двлото на Зла-
тараъ и съ всвки изминатъ день
неговия примвръ ще израства
все по-великъ, за да осввтлява
пжтя къмъ утрешния день.

Скръбь
отъ

ВАРНА
Студентитв отъ Варненската

демия се прнобшаватъ къмъ
ака-

народ-
ната екръбь за любимия учитель, три-
бунъ и човвкъ.

Калчо Калевъ.
СТАРА-ЗАГОРА

Нашата скръбь е безмврна, Души-
тв пи опуствха,

Златаровъ умр1..
ровъ!
попово

Да жнвве Злата-
Желю Желевъ. .

Съ смъртьта на нашия учитель, ос?-
бено нне, провинпията, губииъ наш?
та духовна опора. Но, ние не ще за-

провинцията
бравнмъ пжтя, чертанъ отъ него.

Пенчо Ив. Пенчевъ.
ЛУКОВИТЪ

Скръбьта за Златаровъ ни вдъх-
ва нови сили за борба въ живота.

Иванъ Дюлгеровъ
ПЛ'ВВЕНСКО, МАХАЛАТА

Цълото село скърби за внезапната
загуба на гоявмия ученъ.

Д-ръ Браганъ Братановъ.

ЗлатаровfJ .лucmfJ

в с е народна снръоь
Д-ръ _ив. Московъ

(Изъ некрояоаитв] траrедннта на единъ И3НЛJОЧИJ8Л8НЪ ЧОВЪНЪ
ТВОЕТО Д'ВЛО -· НАШЪ ИДЕАЛЪ!

Студентско географско д-во
Проф. Асенъ Златараовъ не е вече

между живигв! Но нашиятъ най-въз-
торженъ учитель е у насъ,
умове и сърдца!

Поклонъ предъ неговата паметь!
Ний ще продъяжимъ неговото дъло

у нашитв

просввга и куя-за широка народна
тура!

Кандидатъ-учителит-в при III обр,
гимназия.

Обещаваме
заветъ:

,,Честна служба на човъчеството-'!
Агрономи и лесовъди.

да следваме неговия

ЦIIJAIИUn.'6 нашf1 печатв дава отзиви на растящата
СНJJlжбЬ за годп,мия чов,ь1'fJ. Стотици ненролоэи изразяеатв
mfD8mt1. на ,еултурна Вьлгария. Само за единь день сь рзъдка
атзивчивость нашитзъ учени. писатели и общественици из-
пратиха помзьстенитзь тукr, статии и спомени. Благодаоимь
горещо за доброволната готовность на всичка.

Паметни листове посвещавате н в. в. А " а д е ми" ъ,
Л ит е р а т у р е н r, г л а с r, - специалень паметен» листь
noin, реда,ецията на г, П. Чинковь - ред. на в. ,, Час ь«,
.Странии,и за вспчки» и др,

За допуснати грзьшза» и за непомзьстени статии. които
постмпаха след« свврзването на листа се извиняваме на
нашитзъ сf1трудницtJ,.

Благодари?" на управлението, както и наработницитзь
omf1 печ••«нипеzрафr,•.оть послвднитт особено на Георги Алек-
сандровь, Ал. Христовь и Хр.Тодоровь, за ценното съдействие
по (Jr,pэomo и акуратно техническо изготвяне на листа.

Ре д а н ц и я т а

,,Животътъ на щади никого", Ас. Зл,
Ний винаги ще имаме за примвръ

твоя живогъ, изпълненъ съ творче-
ство и идеализъмъ!

Студ, химици I и П курсъ,
. Еврейскиятъ народъ

единъ свой приятель!
Соф. ционистическо д-во,

Вдъхновениягъ борецъ за трез-
вость, правда и миръ, Ас. Златаровъ,
почина!

Угасна едно сърдце, което тупгв-
ше съ пулса на народнигв . болки!

Млад. възд, неутр, съюзъ въ Бъл.
Напусна ни безааввтниятъ борецъ

и аащитникъ на свободитв на българ-
ското учителство!
Неговнтъ другари, съратници-учители

Той изпълни своя дългъ къмъ
българската наука, култура и обще-
сгвеность!

Домътъ на изкуствата и печата!
Неговото мвсто въ живота остава

праздно!
Споменътъ за него ще живъе въчно

въ сърдцата ни!
Юрид, академич. д-во.

Едно велико сърдце престана
тупти!

Миръ на праха му!
Друж. на столич. журналисти.

Вдъхновенъ творецъ на мисъль
ПЛОВДИВЪ и красота. Отиде си прекрасния чо-

\ И ние курсистит-в скърбимъ за за- въкъ!
1 • •

ryjj'aтa на люоимия-ниучйтё?---..i.- .--Студент: м?)i'hiщ III курсъ,
I Аленсандъръ Пановъ. Пресели се въ ввчностьта единъ

Анастаеъ Примовски

Элатаровъ
и

За пръвъ Шi'iТЬ чухъ името, скжпо-
то има, на проф. д-ръ Асенъ Злата-
ровъ презъ 1925 година, като ученикъ
въ първит'h класове на гимназията. До
тогава бtхъ на село, пасъхъ крави.
И за широкия свtтъ нищо не знаехъ ...

Не следъ много, въ библиотеката
на вуйчо ми намtрихъ „Трагедията
tia П. К. Яовровъ", а по-късно и две-
тt му книги: ,,Пt.сень за нея" и „Цвt-
тя за него".

Но тогава моето поанайнство съ
Златарова бt още книжно.

Като ученикъ работt.хъ въ библи-
с,тека „Ралица" и по-късно, когато
,.Рuица" бtше въ „Акация", понtко-
1·а, тъй сжщо помаrахъ въ свободно
време.

Презъ 1929 r. б'Вхъ ученнкъ въ VIII
1<ласъ. Веднъжъ имаше много снt.rъ.
Тежъкъ декемврийски снtrъ. Отидохъ
въ ,,Ралица" и „Акация" да помогна
нtщо въ експедицията.

На писалищната маса бt покойния
С'!'. Кутинчевъ. До llfacaтa на Кутин-
чевъ бt се изправилъ д-ръ Ас. Зла-
rаровъ, r.tалко наведенъ напредъ.

Родопа
Следъ свършването на разговора, той
ме наближи.- Значи, ти си наше'l'о момче. Отъ
кжде си? Въ коя гимназия учишъ?
Въ кой класъ? Още колко дни до
срока? ...- Отъ Родопския край има ли
мн0rо ученици? А помацитt учатъ з1и
се?

Казахъ му, че нашия I<Рай е бе-
денъ, и нtма мноr{) ученицJоf. А отъ
помацитt. - само двама ученика.- Да, беденъ е Родопския край!

*
Отпосле, като студентъ, не изпу-

щахъ нито една сказка на проф. д-ръ
Ас. Златаровъ.

Той познаваше добре нашия край.
Познаваше и по-просвtтенит·J; родоп-
ци. Бt.ше и сътрудникъ и на нашия

вестникъ „Родопскаскроменъ
съль".

Цt.ла отрудена Родопа се прекланя
предъ паметьта на rолtми ученъ и
писатель Д{)блестенъ rражданинъ.

Да преб1r'iде човi;кътъ проф. д-ръ
Ас. Златаровъl

Б. Гориновъ, у-къ худ.Той
академия

и ние
Човt.кътъ, чийто девизъ бt.ше:

„Служба на жнвота", обичаше дейно
и българското изкус't,ю. Като едно
ср1щство за социално и нравствено
издигане на народнит1. маси. Значени-
ето на тази дейна .1юбовь имаше тази
1·олtма сила, че се изливаше въ единъ
иоменть, когато си даватъ решител-
но сражение два мирогледа за ролята
на изкуството: ,,Изкуството за изку-
ството" и „изкуството за живота".
Той бi;ше за второто, защото знаеше,
че никоя чов'hшка деАность нt.ма оп-
равдааие изв-ьн-ь общото благо.

Съ каква сила на убедителность
rоворtше той за това, знаятъ всички,
които еж присжтствували на открива-
нитt отъ него художествени излож-
би.

даровитъ сътрудниI<·ь .на всич1ю ра-
зумно и прогресивно tв{ България.

I<oon. центр. ,,Напредъ".
Смъртьта не ще ни щщара ла за-

бравимъ пламенното му слово за кра-
сивъ и по-човъченъ жщютъ!

Студентит1; естественици.
ПО!{ЛОНЪ

д·!;ло!
Ти си отиде тогава, когато си най-

необходимъ. Твоятъ зовъ ще ни бж-
де пжтеводна звезда къмъ утрешния
слънчевъ день.

предъ св1;тлонеговото

Студ. по философия
Другарю скжпъ, професоре люб11мий,
Предъ своя rробъ се ний l(Ълнемъ:

, Ще бждемъ ратници неуморни
И твойто д1;ло въ край ще изведемъ!

Твоит1; приятели студенти.
Будната съв1;сть на нашето време

престана да обогатява съ ценни твор-
би· нашата нултура и наука.

Студенткит1; и студентит1; по сла-
вянс1<а филология.

Предъ гроба на св·втз1а ера спр1;
МИ· да тупти едно СI<?по за насъ сърдце!

Д-во на студ. естеств.
Безут1;шна скръбь нав1.ва въ ду-

шата ни твоята
учителит1;!

Студ. юсадем. педаrоrич. д-во.

СМЪ))ТЬ, учитедю на

Има студенти, които редовно не
се дохранавтъ, а има1 и дори такива,
на които често се случва презъ день
да ядаiъ!

Кжде другаде студента е така ло-
ше материално поставенъ? Ат. Зл.

Ти най-добре ни познаваше„ скж-
nи учителю! Ний н?ма да· те забра-
вимъ!

Студентит1.-келнери.

СЛЪНЧЕВЪ ОБРАЭЪ
Поднесълъ всичкитi; си съкровищ-

ници на народа, раздалъ топлотата на
неговата народна душа, изrрадил_ъ
цtла обществена етика, той - буре-
вестника - остана вtренъ народенъ
стражъ, на поста си, до последния
миrъ на своя животъ.

Българскиятъ народъ загуби най-

рtдкия бисеръ на народностния
гений, единъ действително великъ на-
роденъ синъ.

Предъ неговия слънчевъ образъ,
ние, младит1; му последователи, дава-
ме тв·ьрдъ обетъ, че ще следваме пж
тя на краткия му, но полезенъ животъ.

Мл. Великовъ

губи

Три жесто1<и противоречия съпмт-
ствуваха живота II смъртьта на проф.
Асенъ Златаровъ.

Той раздаваше щедро ц·влото си
духовно сжщество и народътъ му се
отпзrащаше съ признателность и обичь.
Тази всеотдайность на Асенъ Злата-
J>оr:ъ, обаче, дразнъше близката му по
ранrъ интелигенция, и тя ro заобика-
ш1ше съ злоба и эависть, вм1;сто съ
доброжелателство и поощрение. И то-
ва тровъше изтънченитi; му нерви.

Проф. Асенъ Ззrатаровъ б·вше най-
J(аровития популяризаторъ на нау1?ата
и най-слушаниятъ сказчикъ, винаги го·
товъ съ вдъхновение и леснина да за-
владtе всtка аудитория, всtко сърд-
це. Малцина, обаче, знаятъ, че той
почваше всtка своя сказка, всi;ка своя
даже университстека лекция съ сму-
щението, трепета и тревогата на еди1.1ъ
1-ювоначинающъ и че преодоляваше та-
аи мжка скрито и мжчително едва съ
първото отваряне на сладкодумната си
уста, съ първата фраза на стилъ и

вдъхновение. Той измъкваше изъ дъ-
ното на душата си всi;ка своя дум«,
??зжив1;ваше всъ1<а своя мисъль. И то-
ва мжчитсз1но и чуждо за ентусиазира.
нит·!; с,1ушатели самоизхабяване и са-
моизгарянс на нtжното сърдце под-
rотви почвата на коварната болесть,
1юято ни го безмилостно и тъй рано
отне.

Проф. Ас. Златаровъ отдtли ГОЛ'В·
ма часть отъ своитt. теоретични за-
дълбочавания и J1абораторнн проучва-
ния за изясняване пробдеllfата на р11·
"а и изнесе свои неоспорими откри-
тия за биохимията на това тъканно но-
нообразуване. То му се отплати, ка1<то
се отплащатъ смутенитt отъ лжча на
истината тъмни сили - съ това, че 1·u
г·рабна въ смъртнитt си обятия.

Тtзи три противоречия на приро-
дата и обществото сзюмиха апостола
на правдата, свободата и красотата,
rолtмия чов1;къ съ неr·овия необятенъ
умъ, отзивчиво сърдце и нtжно като
на дете душа.

В. ЧалъновъЗЛАТАРОВЪ
Зименъ день.
На всi;кжде снt.rъ бi;лъ, чисть,

да

кристаденъ като детска душа.
Автомобилъ се носи по селския

Пi'i'iть, който каруци и пешаци Cli'i вече
ОТЪПКЗJIИ.

Влиза въ селото и спира предъ 61;-
;юто селско училище.

ИзJ1иза Асенъ Златаровъ.
Посреща го цi;дата учителска 1<0-

J1еrия, изненадана отъ неканения rостъ.
Дошелъ е на гости на свой познатъ

учите,1ь, следъ уморителнитt нt.колко
дневни сказки въ Плt.венъ.

Часътъ е единадесеть.
За мигъ цi;.?ото село знае, че е

дошедъ „професор1:?".
Мжже, жени, младежи, идатъ 1<ъмъ

училището, и изпълватъ за миrъ дъ11-
rия училищенъ коридоръ.

А вънъ два пжти по толкова хора
чакатъ, натискатъ се - исl(а'!Ъ да ви-
дятъ професора.

За т1;хъ това е честь.
Не. Въ тtхното въображение това е

''добрата сждба, дошла да ощ?fсфи
тt.хния труденъ и теrловенъ животъ;
светия, обвитъ отъ слънчево сияние,
навестилъ ги, за да стопли изстрада-
литt. имъ сърдца и да освt.тли rлъби·
нитt на невзрачнитi, имъ души.

Асенъ е зашеметенъ отъ това топ·

НА СЕЛО
зю и спонтанно внимание.

Искри блесватъ въ очитi; му.
И заговорва ...
Заговорва за газовата война, за Ctr"

пата на газовата отрова, за въоржже-
нията, за ужаситt, които се rотвятъ
срещу чов1;чеството и неговата кул-
1ура

А думитt се з1ъятъ ле1<0, плавно,
вдъхновено ...

Красота и обаяние всрt.дъ ужаса.
И слушатъ го захласнати тия, кои-

то само въ мирния трудъ дирятъ сми-
съда и '-Расотата на живота.

Слушатъ го заковани, захласнати н
разбиратъ веJiикия смисълъ на мира ...

Възторrътъ е голtмъ.
Тия, които еж вжтре, искатъ да се

докоснатъ до него; тия, които еж от-
вънъ, искатъ да го видятъ.- Кмете, и ние искаме да видимъ
професора. Нека дойде и при насъ.

И една спонтанна овация предъ
УЧИШIЩНИЯ прагъ.

f.дна обща народна трапеза завър-
·.u111f\.ая отъ иевидt.лицр,. посрt.дъ -бtлъ
де1tь слазка на Ассня? придружена съ\непринудено топли разговори.

Автомобилътъ потегли обратно по
заснt.жения ?:?мть, изпратенъ отъ сър-
дечнит·в овации на съб::,алото се мно-
зинстr:о.

Петко Мандевъ - студентъ

Предъ портрета
„Една душа катъ слънчева

усмивка ясна
изъ мрачната алея трепна и

угасна".
Предъ менъ е портрета на любимия

учитель. Казватъ, че не е между жи- (витt. Но азъ го чувствувамъ, никога
до сега не е билъ тъй близо до насъ.

Ето . . . той говори на катедрата
спокоенъ и усмихнатъ.

Днесъ по-добре го разбираме
Поrлеждамъ портрета ... очитt му

му
излжчватъ св·втзшна, устнитt му го-
тови да ни кажатъ хиляд;? нtща, за
новия животъ който иде и носи ща-
стието, така бленувано отъ всички.

Но азъ знамъ, че той е мъртавъ фи-
?·?ически, а духовно живъ, защото вtч·
но ще живt.е въ нашитt. сърдца.

Истинския чов1;къ побеждава
смъртыа и чрезъ нея влиза наново въ
живота.

„И ако за насъ слънцето угасне, то
неговото сърдце като слънце ще ни
свt.ти презъ бурната тъма".

П. Дертлиевъ
студ. медикъ

Хвъркати
„ Но cмi.JJO по Пlr'iTЯ на братска I

Голгота
11ира и бойна

тржба
и носятъ се тt презъ смъртьта

той води ни съ

1<ъмъ живота
обкрилени съ вихра на свt.т.1111

борба".

,,l{ъмъ милионит1; бедни братя,
1<ъмъ милионитt. страдащи, къмъ тt-
зи що нtматъ къшей хл·вбъ ние имаме
дългъ . . . Tt. простиратъ ржце въ
оча1шане, молятъ, искатъ и вt.рватъ
nъ. насъ."

Бt Вдъхновение. Затаили дъхъ,
вълна

СИ

ние чувствуваме какъ огнена
Рахлува въ насъ.

„И на страдащитt. престжпници
право и нашъ дългъ е да помоrнем'Ь."

bt Човt.чность. Обичь цъвти на ли-
цата ни. Радость свt.ти въ очитt..

Часъ на велика, човtчна любовь.

часове
Отв·в Jrедения вt.търъ хвъркати ча·

сове, замина Златаровъ.
Остана само спомена.

НЕ ЩЕ ГО ЗАБРАВИМЪ
Не, професора

З.11а1·аровъ е живъ !

и учителя Асенъ
Никога неговото

будно слово не ще забравимъ. А не-
rовия п1nть оросенъ съ страданието,

борбата на хилядитt. уMi\'iKaTa И

насъ, честни борци, ще служи за пж·
теводна звезда ср'\;дъ rжстия и непро-
пrеденъ мракъ на съвременната дей-
ствителность.

Живъ е Ас. З11атаровъ!!

Хр. Каменовъ, юристъ.

Младежьта е сънровището на
човъчеството, най-свидния не-
говъ цвътъ и най-съкровената
му надежда..

Ас. Златаровъ


