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Юбилеи

Наследството на Георги Златарски (1854–1909) – 160 години от неговото рождение

Георги Златарски е роден на 25 януари 1854 г. в гр. Тър
ново. Той е втори от четиримата синове в семейството. 
Съдбата е предопределила и братята му да заемат също 
видно място сред строителите на следосвобожденска 
България – Александър Златарски е сред основателите на 
Сметната палата, проф. Васил Златарски е един от найго
лемите учениисторици на България, а Стефан Златарски 
е офицер.

Начално образование завършва в родния си град и 
едва 15 годишен е изпратен да учи в султанския лицей в 
Цариград. Буен и жаден за повече знания, недоволен от 
дисциплината и учебната програма, младият Георги се 
прехвърля в Загреб, където се записва в 4ти гимназиален 
клас през учебната 1871/72 г. Веднага след завършване на 
гимназията постъпва в Загребския университет в току що 
създадената специалност „Естествена история“ и заедно с 
още трима хърватски младежи е един от първите студен
ти. Геоложките екскурзии, обаятелната личност на младия 
проф. Пилар предопределят бъдещето на българския сту
дент. Така Георги Златарски обиква геоложката наука и я 
избира за своя първа специалност. 

Две години след Освобождението (през 1880 г.) полага 
последния си университетски изпит и веднага се завръща в 
Родината. Още с пристигането си е назначен като геолог
минералог при Министерството на финансите, длъжност 
която заема цели 10 години (до 1890 г.). За откриването 
на тази длъжност решаваща роля има и др Константин 
Иречек, с когото Златарски бързо се сприятелява и двамата 

остават духовно свързани до края на дните си. На плещи
те на младия геолог ляга тежката задача да проучи както 
минералните богатства на Княжество България, така и 
нейния геоложки строеж. Първите стъпки са много труд
ни – България е почти непозната в геоложко отношение. 

Проф. Георги Златарски

Титулната страница на подготвения за печат ръкопис „Юрската система в България“ и отпечатаният оригинал
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Няма библиотека, лаборатории, няма с кого да се споде
лят съмнения, мисли, идеи, опит. Започва се от нищото. 
Всичко това дотолкова увлича младия геолог, че само за 
няколко години той успява да обходи почти всички краища 
на Княжеството.

Към новосъздадената служба на държавния геолог се 
насочват образци от цялото Княжество. Златарски трябва 
да ги определи и да реши може ли да имат някаква стой
ност като полезни изкопаеми. Често министърът изпращал 
Златарски да посети находището и да направи необхо
димите проучвания на терена. В резултат на това Георги 
Златарски се произнася за перспективността на Перниш
ките и Бобовдолските въглищни басейни. Добивът на въг
лища в тях започва след 10 години – през 1890 и 1891 г.

За щастие на младия Златарски през годината, когато е 
назначен (1880 г.), в България пристига виенският профе
сор Франц Тула, за да продължи и разшири изследвания
та си във вече освободена България. Константин Иречек, 
главен секретар на Министерството на просвещението, 
разбира от какво голямо значение за младия Златарски ще 
бъде, ако придружава Тула при обиколките му из страната. 
Именно по негова препоръка Министерството на финанси
те командирова Георги Златарски към професор Тула „за 
да му се даде възможност да получи нужната опитност 
по геоложката снимка“. За Златарски това е златен шанс 
да работи с един от найизвестните по онова време геолози. 
Това му дава увереност и вяра в собствените сили.

Едва завърнал се в София след обиколките си с Франц 
Тула, Златарски е изпратен в Англия, за да контролира се
ченето на поръчаните от българското правителство монети. 
В Лондон той не губи времето си – изучавайки системата 
на работа на английската геоложка служба, Златарски оце
нява значението на геоложките карти и ролята на площ
ните геоложки проучвания, които вече напълно са замес
тили маршрутните. „Планирам да почна систематически 
проучвания на България. Мисля да подразделя България на 
няколко части и сяка част с най-голяма точност да из-
питам.“ – пише Златарски на приятеля си Иречек. Това 
става делото на живота му – да състави геоложка карта на 
България, да разгърне проучванията си на площна, регио

нална основа и да замени описателния метод с геоложки 
синтез. На това дело Георги Златарски ще посвети живота 
си без остатък. 

Добил достатъчно самочувствие и вяра в собствени
те сили и знания, през 1882 г. Георги Златарски публи
кува „Рудите в България“, съчинение отпечатано в Пе
риодичното списание на Българското книжовно дружест
во. С това се полага началото на българската геоложка 
наука. Това е рождената дата на българската геоложка 
книжнина. „... а на Златарского кажете, че неговий член 
за българските руди бъдещите български поколения ще 
считат за праотец на българската геологическа и ми-
нералогическа литература.“ – пророчески пише Марин 
Дринов на Иречек.

Георги Златарски изпълва цялата 1882 г. с теренни из
следвания в Етрополско, Плевенско, Търновско, Габровско 
– кръстоства цяла Североизточна България. Неговите бе
лежници се изпълват с нови описания, а колекциите му от 
фосили и скални образци нарастват много бързо. Затова 
той отправя молба до министъра на финансите да бъде 
командирован до Виена за обработка на събрания мате
риал. В писмото, което финансовият министър изпраща до 
Държавния съвет се отбелязват основанията за искането 
на тази командировка, в които между другото четем: „По-
скорошното нареждане на тия материали ще бъде от 
голяма важност за изучаването на страната и полезно 
в практическо, икономическо отношение за държавата.“ 
В резултат на това Георги Златарски прекарва във Виена 
пет месеца, изпълнени с интензивна работа в библиотеки 
и музеи. 

През 1883 г. Георги Златарски публикува няколко забе
лежителни труда, а през следващата 1884 г. той предава за 
печат своите „Геологически и палеонтологически бележки 
между Плевен и Троянския Балкан“, след което съсредо
точава вниманието си върху „Петрографически изследва
ния върху еруптивните и метаморфни скали на България“. 
В този труд Златарски представя макро и микроскопски 
описания на магмени и метаморфни скали от различни бъл
гарски находища, върху които той е работил по време на 
командировката си във Виена в предходната година. Това 

Колекцията от микроскопски препарати на 
проф. Георги Златарски, която се съхраня
ва в Музея по минералогия, петрология и 
полезни изкопаеми на СУ „Св. Климент 
Охридски“
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е и първият български труд в областта на петрографията. 
Колекцията на Георги Златарски от дюншлифи се съхраня
ва в Музея по минералогия, петрография и полезни изко
паеми на СУ „Св. Климент Охридски“.

Към края на 1884 г. Златарски прави равносметка на 
работата си. Той вече е провел маршрутни наблюдения 
във всички области на Княжеството, събрал е много фо
сили и различни скални образци и минерали, натрупал е 
знания и опит от командировките си в Англия и Австрия. 
Публикувал е основни резултати и материали върху гео
логията и минералогията на България. Избран е за редо
вен член на Българското книжовно дружество. С мисълта 
за съставяне на геоложка карта на България, Златарски 
решава в бъдеще да изостави маршрутните описания и да 
наблегне повече на регионалните проучвания. За съжале
ние Иречек вече е заминал за Прага, а след завършване 
на теренните проучвания Тула също отпътува за Виена. 
Златарски остава пак сам – със своята любима геология и 
със служебните си задължения на държавен геологминера
лог. В страната нарастват политическите страсти, дейност
та на Книжовното дружество едва мъждука. Малко тъжен, 
Златарски пише на своя приятел Иречек в края на октом
ври 1884 г.: „Политическите страсти вече са в апогея си. 
Един през други се надварват кой кого повече да нападне. 
Аз се силя да работя, изучавам сега материалите си из 
Средна България. Големи мъчнотии посрещам, но се мъча 
да ги отклонявам. Далеч съм от да политиканствувам и 
ограничавам времето си само на научни студии. Блажен и 
пре блажен си в научната атмосфера на златната Прага. 
Ами у нас. Просто да затъпееш в отровителната. Но при 
всичко това недей мисли, че аз вече се отчайвам. Не, аз съм 
се силил и ще се силя още дълго време, но че и цял живот, 
че ако направя нещо, щастлив ще бъда ако само малко да 
допринеса на науката и отечеството си.“

Въпреки не ласкавото си мнение за политиците в Бъл
гария, Златарски не остава чужд на всенародното въоду
шевление след обявавянето на Съединението и се запис
ва доброволец след нахлуването на сръбските войски. 
„Задоволен съм като виждам днес България да тържест-
вува. Ний сме вече народ и стъпваме като такъв между 
другите.“ – пише Златарски на Иречек след победата във 
войната. 

След Съединението пред Златарски се открива въз
можността да изучи геологията на Южна България. 
Получавайки съгласието на министъра на финансите през 
1886 г. той прави проучвания в Средна гора, в Сливенско, 
Айтоско и Бургаско. Резултатите от тези изследвания са 
публикувани на немски език през 1890 г. в Записките 
на Виенската академия на науките, а покъсно и на бъл
гарски език през 1893 г. в Периодическото списание на 
Българското книжовно дружество.

В средата на 1888 г. Георги Златарски заминава в нова 
командировка в чужбина със задача да следи сеченето 
на никелови монети в Белгия и отпечатването на бан
дероли и пощенски марки в Париж и Виена. Всъщност 
тази командировка е необикновено преживяване, зла
тен шанс за Златарски – тя съвпада с провеждането на 
Четвъртия международен геоложки конгрес в Лондон и 
Златарски има изключителната възможност да бъде офи
циален представител на България на този конгрес, тъй 
като страната ни има Геоложка служба, макар и само с 
един геолог. За младия геолог това участие на междуна
роден геоложки конгрес е необикновено преживяване и 
той го описва подробно и възторжено в писмата си до 
брат си Васил и до Иречек. „В Лондон ходих на 4-ти гео-
ложки международен конгрес като геолог из България. 
В Лондон се срещнах и запознах с много, да не казвам с 
всичките, знаменитости по геология, седях покрай тях 
на същата скамейка, слушах и гласувах като тях и пр., 
с една реч ти можеш да помислиш, вече, като съм бил в 
обществото на най-учените, съм вече станал и аз учен 
като тях. Напротив, Василе, сега видях и осъзнах, че 
твърде малко знам и че трябва да работя още много.“ 
Очевидно 1888 г. става преломна в много отношения в 
живота на Георги Златарски.

Успешният старт на геоложките проучвания на Бъл
гария, чието начало се дава и осигурява от Златарски, при
нуждава държавните чиновници да им отделят повече вни
мание. В началото на 1890 г. се създава Отделение за мини
те и геоложката снимка при Министерство на финансите, 
в задачите на което се поставя и съставянето на геоложка 
карта на страната. По замисъла на създателите си, то е 
трябвало да представлява Геоложката служба на България. 
Георги Златарски е натоварен да подготви наредби, зако
ни, инструкциии, но той доразвива тази идея и през 1894 г. 
успява да създаде Геологическо бюро към Министерството 
на търговията и земеделието, като към него преминава и 
Отделението за мините и геоложката снимка. 

Първият ни геолог изоставя своите специализирани те
ренни изследвания и се съсредоточава върху съставянето на 
две геоложки карти на България. Първата е в М 1:500 000 
и е представена на Пловдивското изложение и втората – в 
М 1:750 000, представена на изложението в Анверс. Макар 
и схематични, тези две карти са предварителен опит към 
замислената вече подробна геоложка карта. С цялата си 
дейност Златарски издига високо авторитета на българ
ската геоложка наука. В чужбина престават да гледат на 
България като на “terra incognita”, като на бяло петно върху 
геоложката карта.

Междувременно в София отваря врати първото висше 
училище и съвсем естествено Златарски е поканен за хоно
руван доцент, защото по думите на Георги Бончев „той е 

Образци от учебната колекция на проф. 
Георги Златарски – част от фонда на На
ционалния природонаучен музей
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геолог с висока ерудиция и познава най-добре геологията 
на България.“ Златарски започва своите лекции по геоло гия 
и палеонтология в отдела „Естествена история“ на Вис шето 
училище – сегашния Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ в началото на учебната 1895/96 г. Отчитайки 
научните постижения и заслугите му за развитието на бъл
гарската геология, съветът на Физикоматематическия фа
култет предлага Георги Златарски да бъде поканен за ре
довен професор и ръководител на катедрата по геология. 
Така с указ № 13/12 април 1897 г. Златарски е назначен за 
редовен професор по геология и палеонтология.

С това започва вторият период от живота на Георги 
Златарски. Във висшето училище той продължава гео
ложкото изучаване на България. Събира, определя и 
систематизира скални и минерални образци и фосили. 
Подготвя съвременни лекции, организира богати гео
ложки и палеонтоложки сбирки. Създава богата геолож
ка библиотека, като събира цялата геоложка литерату
ра на едно място, като за целта получава много ценни 
книги от фонда на Народната библиотека, а също и от 
Министерството на финансите и от Министерството на 
земеделието. Започва да закупува от чужбина фосили от 
известните Кранцови колекции, а също и нови книги от 
чуждестранни автори. Част от собственоръчно събраните 
и надписани от Георги Златарски образци от скали, ми
нерали и фосили могат да бъдат видени в Националния 
природонаучен музей в София.

В началото на учебната 1897/98 г. на Георги Златарски 
е оказана високата чест да бъде Ректор на Висшето 
училище. За втори път той е Ректор през учебната  
1901/1902 г., а през 1903/1904 г. е декан на Физикомате
матическия факултет на Висшето училище.

В съответствие с традициите Георги Златарски про
изнася два пъти тържествени ректорски речи. Темата на 
първото му ректорско слово е: „Черти из палеогеографията 
на България“. „Тази реч – пише акад. Еким Бончев – заема 
съвсем специално място на нашата геоложка книжнина. 
Това важи както за научната материя, която се излага 
в нея, така и за хубавия език и прекрасното изложение. 
Опознал вече доста добре геологията на нашата страна, 
Златарски прави дълбок синтетичен преглед на богатия 
фактически материал и идва до идеята за развитието 
на нашата страна през геологическото минало, като 
подрежда като километрични камъни в нейната исто-
рия цяла редица важни и интересни събития, които са 
се разиграли тук... Четейки тази интересна реч, ние мо-
жем само да се възхищаваме на онзи хубав и верен поглед, 
който още от времето си Златарски е имал върху българ-
ската геология. За нас става напълно ясно, че Висшето 
училище не е могло да направи по-подходящ избор, когато 
е възложило на Георги Златарски завеждането на катед-
рата по геология.“

Втората ректорска реч на Георги Златарски е посветена 
на годишнината от кончината на Ами Буе, който Златарски 
определя още в първите редове като „един от редките уче-
ни мъже“.

Едновременно с научната и преподавателска дейност 
Георги Златарски работи активно и за популяризиране 
на резултатите от геоложките изследвания и на геоло
гията като наука. Негова е заслугата на изложението в 
Пловдив през 1892 г. да има павилион с минерални и 
скални образци, което по същество е първата борса за 
минерали в България.

През 1903 г. Златарски представлява България на по
редния Геоложки конгрес във Виена, на който е избран за 
негов подпредседател. Това е изключителна чест и призна
ние, както за Златарски, така и за младата българска гео
ложка наука. На този конгрес практически се ражда гео
тектониката като самостоятелна наука. Доклади изнасят 
найголемите „светила“ на геоложката наука и за сетен път 
Златарски се убеждава колко безвъзвратно остарели и от
минали са пътеписните геоложки трудове. 

Дейността, авторитетът и ролята на Златарски за раз
витието на геоложките изследвания в България са оце
нени и в Русия. По препоръка на А. А. Иностнанцев и 
Ф. Ю. ЛевинсонЛесинг (с които Златарски има научни 
контакти) е избран за член на Московското дружество на 
природоизпитателите. 

Трудовете, които Златарски отпечатва през следващите 
пет години (1904–1909 г.) и до днес правят изключително 
впечатление за всеотдайността, знанията, целенасоченост
та и организираността на този велик български геолог. Тук 
е излишно да се прави анализ или елементарен преразказ 
на тези публикации, но те са жалоните, основите на съвре
менната стратиграфия на България.

С тези трудове, имащи подчертано стратиграфска тема
тика, Златарски успява да реши основни проблеми на бъл
гарската стратиграфия, като уточнява разпростра нението 
на основните системи, серии и етажи, характе ризирайки 
ги доста подробно в литоложко и палеонтоложко отноше
ние. В никоя публикация преди тези на Златарски не се 
срещат толкова подробни списъци с фосили. Той е замис
лял и поредица от специални палеонтоложки студии, които 
смъртта му попречва да осъществи. След смъртта му изли
зат от печат последните 4 листа от Геологическата карта 
на България в М 1:300 000, издадени от Георги Бончев по 
оригинали на Златарски (1910 г.) и Геология на България 
под редакцията на Петър Бакалов (1927 г.).

Eдновременно с научната и преподавателска работа, с 
не помалък ентусиазъм Златарски се заема и с обществена 
дейност на полза роду. Става член на Българското книжов
но дружество (предшественик на Българската академия на 
науките) през 1881 г. и веднага се включва активно в изда
ването на известното Периодическо списание. Дейността 

Факсимиле от протокола от заседанието на Академическия съвет на Висшето училище (сегашния Софийски универси
тет „Св. Климент Охридски“), в който се благодари на Георги Залатарски за неговото съдействие за предоставяне на 
Университета на минералогогеологическа сбирка и литература от Министерството на търговията
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на Златарски е високо оценена и през 1898–1899 г. е пред
седател на клона за природноматематически науки. 

Развитието на естествените науки в България подтиква 
българските естественици да създадат и Българското при
родоизпитателно дружество (1896 г.), за чийто първи пред
седател (а впоследствие в продължение на 10 г.) е избран 
Георги Златарски.

Към 1984 г. като просветна организация се основава 
Бъл гарското земеделческо дружество. Покъсно дружест
вото става кооперативно и Златарски е избран за негов 
председател, какъвто остава до края на дните си.

Със студиите си, както и с цялостната си дейност Георги 
Златарски очертава една от найзабележителните епохи 
в българската геология. Отличителна черта в цялостното 
му творчество е, че той е бил на тогавашното равнище на 
европейската геология. По образование, поведение и целе
насоченост Златарски е бил „гражданин на Европа“, който 
е правел чест на Отечеството си и се е равнявал на своите 
европейски съвременници. 

Трудно е да се каже кое е найценното нещо, което ни 
остави Георги Златарски, но безспорно сред цялата серия 
от негови трудове изпъква Геоложката карта на България 
като найголямото му обобщение, което служи като ембле
ма на неговото велико дело. Може би единственото запазе
но копие от Геоложката карта на България в М 1:300 000 се 
съхранява в Музея по палеонтология и исторична геология 
на Софийския университет. 

За времето си Златарски е бил сред найвидните бъл
гари – високообразован, говорещ няколко чужди езика, 
енергична и колоритна личност с широка култура. Народ
ният поет Иван Вазов в своя пътепис за Мусала пише:  
„... знаменитият наш геолог професор Златарски, чие-
то чукче е клъцнало по всичките скали на България ни 
държа една лекция под дъжда върху миналото и бъде-
щето на Мусала.“

„Той е не само по силата на обстоятелствата пър-
вият български геолог и първия наш професор по тези 

науки. Той стана първи, защото завоюва своето място 
с едно голямо дело, пречупено през дълбока и прозорли-
ва мисъл. Защото ни показа как науката трябва да се 
изстрада, да се претвори с любов до саможертва и че 
животът заслужава да се изживее само тогава, кога-
то преследва една голяма и трайна цел, когато може да 
стане живот – пример.“ (Бончев, 1979).

Георги Златарски умира в разцвета на творческите си 
сили на 9 август 1909 г.

Филип Мачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Слово, произнесено на честването на 160 годишнина 
от рождението на Георги Златарски
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