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ключов въпрос: Какво са Ерусалимите на българската признателност?

Още преди да заглъхнат последните залпове на Руско-турската освободителна война,
на местата, където са водени най-кръвопролитните сражения, се издигат паметници, които пренасят преклонението към подвига и саможертвата до следващите
поколения. Те са строени както от руси, така и от българи. Руските паметници са
построени със специално решение на руското главно командване и са дванайсет на
брой. При Свищов, Никопол, Добрич, Ловеч, под връх Столетов, в Пловдив и др.
Голяма дейност за построяване на възпоменателни паметници в България развиват
поборническо-опълченските дружества, начело с техния Върховен комитет, вдъхновявани и ръководени от възрожденеца Стоян Заимов. На втория конгрес (1892 г.) бил
създаден комитет “Цар Освободител Александър �������������������������������������
II�����������������������������������
”. Целите са формулирани в изказването на Стоян Заимов: “Признателна България ще сътвори и запали върху гробовете
на героите от Освободителната война неугасими лампади, които на вечни времена
ще горят и светят на българската земя и оттук – тяхната светлина с векове ще се
разнася по широката руска земя.”
Йоанна Климова-Клисарова. Паметниците на признателността.
http://www.geocities.com/arch_art/is49.html

Задача 1:
А) Обсъдете с какво Руско-турската война остава в паметта на българския народ.
Б) Назовете и характеризирайте инициаторите за изграждане на знаци на българската признателност.
В) Открийте в Док. 1 кое мотивира дейците на това движение.
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Док. 2. Идеята за мавзолей
Обиколих по-главните места на полесражението, тук-там из полето се натъкнах на
човешки кости, безспорно това бяха кости на героите от славната Плевенска епопея. Румънският мавзолей в с. Гривица ми направи приятно и силно впечатление; той,
Румънският мавзолей, ми натрапи идеята да се направи такъв и за спомен на руските
герои, на които костите да се съберат от нивята и лозята и се запазят […] Костите
на героите, които се търкаляха по синурите на плевенските лозя и нивя […] и подшепнаха живо идеята за един Мавзолей, издигнат при Скобелевите паметници, откъдето
да напомня на бъдещите поколения славната Плевенска епопея […]. Към идеята къщамузей “Цар Освободител” в Плевен се присъедини идеята за мавзолея. Укрепен от тия
две светли идеи, напуснах Плевен.
Заимов, Ст. Вместо предговор. – В: Архимандрит Софроний.
Спомени от главната квартира на Царя Освободител. С., 1906.

Док. 3. Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”
Предложението за строежа на Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” е внесено
за обсъждане в комитета „Цар Освободител Александър ІІ” на 18 май 1902 г. В края на
същата година е обявен национален конкурс, в който участват 12 български архитекти. На 23 март 1903 г. става известен победителят – арх. Пенчо Койчев. Монументалната сграда, паметник на признателността, е построена в български църковен
стил.
Параклис-мавзолеят “Св. Георги Победоносец” тържествено е открит и осветен на 3
септември 1907 г., в присъствието на княз Фердинанд І, Великия княз Владимир Александрович – син на император Александър ІІ, княгиня Мария Павловна и членовете на
комитета „Цар Освободител Александър ІІ”.
http://panorama-pleven.com/index.php?option=content&task=view&id=13
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Задача 2:
А) Припомнете си ключовите събития, свързани с Плевен, по време на Руско-тур
ската война.
Б) Разтълкувайте смисъла, който Стоян Заимов влага в понятието “мавзолей” и
идеята за издигането му в Плевен.
В) Въз основа на Док. 3 посочете кой и как реализира идеята, формулирана от Стоян Заимов.

Док. 4. Бронзовият Цар Освободител в центъра на София
Друга инициатива на комитета е издигането на паметник на Цар Освободител. За
целта започва набирането на средства, като първата дарителска вноска е направена
от княз Фердинанд, който е избран за почетен председател.
[…] Десетото обикновено народно събрание добавя 300 хиляди лева, а гражданството се включва чрез масово закупуване на специалната пощенска марка с лика на Цар
Освободител.
Обявен е международен конкурс, за участие в който се записват 90 души, но само 32-ма
от 13 държави изпращат своите проекти […] Три месеца по-късно макетите са изложени за разглеждане от гражданството в царския манеж от 1 до 15 септември 1900
г., а по предварително условие в журито влизат представителите на Франция (проф.
Антонен Мерсие), Италия (проф. Еторе Ферари) и Русия (проф. Роберт Бах), както и
българските художници Иван Мърквичка, Антон Митов, Петко Клисуров, арх. Никола
Лазаров, инж. Ст. Сарафов. Включени са още председателят на гражданския комитет
Стоян Заимов и дипломати […]. След дълги прения се оформят следните резултати:
първа награда се присъжда на флорентинския скулптор Арнолдо Дзоки […].
Основният камък е положен на 23 април 1901 г., а откриването става на 30.08.1907 г.
http://e-vestnik.bg/3047

Задача 3:
А) Прочетете Док. 4 и обсъдете защо се взема решение да бъде издигнат на паметник на
руския император Александър II.
Б) Обсъдете значението на мястото, където е издигнат този паметник.
В) Характеризирайте процедурата по осъществяване на идеята за паметник на Цар Освободител.

Док. 5. Ерусалимите на българската признателност
[…] Те [паметниците] са Ерусалимите на българската признателност. С тия учреждения ние се чувстваме доволни, че сме изпълнили един свещен дълг на признателност
и самоуважение, като народ културен и не чужд на висши, облагородяващи чувства.
Чест и хвала на комитета “Цар Освободител” за това му дело на благочестие и национална гордост.
Вазов, И. Ерусалимите на българската признателност, 1906.
В: Събрани съчинения. Т. 2. С., 1956.

Задача 4:
А) Интерпретирайте названието, което Иван Вазов дава на издигнатите паметници в знак
на признателност към руския народ.
Б) Дискутирайте какво е днешното измерение на признателността към героите от този
период.
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Док. 6. Паметници на признателността

Паметник „Цар Освободител“, София
Осветен на 30 август 1907 г.

Къща-музей
„Цар Освободител Александър ІІ“, Плевен
Осветена на 3 септември 1907 г.
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Костницата в Скобелев парк, Плевен
Осветена на 3 септември 1907 г.

Паметник на Васил Левски, София
Открит на 22 октомври 1895 г.

Задача 5:
А) Проучете снимките от Док. 6. Посочете кои от тях се отнасят към вече разгледаните
документи.
Б) Предложете снимка на паметник на признателността към героите от Руско-турската
война от вашия роден край, която да добавите към тази колекция. Аргументирайте своя
избор.
В)	 Вие сте част от екип, подготвящ тържество, посветено на националния ни празник 3
март. Изберете паметник или музей и подгответе представянето му чрез:
		 – постер;
		 – диплянка;
		 – електронна презентация (по избор).

ОБОБЩАВАЩ ВЪпрос: На кого са нужни паметниците на признателността?
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Параклис-мавзолей
„Св. Георги Победоносец“, Плевен
Осветен на 3 септември 1907 г.
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