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Фондация „Морски съдби” 

9000 Варна, ул. „Черноризец Храбър” No 9, Дом на моряка 

Регистрация: ВОС-ФО, том 49, ред 5, стр.38 от 12.03.2008 г.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

                                                                                 

Обосновка  

от Фондация „Морски съдби” 

 

Относно: изграждане на символ на морските хора в град Варна 

 

 

 Какво искаме да направим?  

Символ на ХОРАТА, които живеят в града и с труда си и гражданското си поведениe 

определят неговия облик. В нашият случай това са хората, които пряко или непряко са 

свързали живота си с морето. Това са работниците от отраслите на морската индустрия 

(Приложение). 

За да бъдат асоциациите, колкото се може по-пълно съвпадение с реалността, тези 

морски труженици (и Виктор Юго ги нарича така) би трябвало да бъдат показани най-

вече чрез хора и други подходящи символи.  

  Замисълът е по този начин да се опитаме да съберем и целенасочим емоционалната 

енергия на една значителна част от гражданите на Варна (в случая това са хората 

свързали живота си с морето), срещу равнодушието, което настъпва като лавина в 

живота ни.  

Идеята е не, както сме свикнали обикновено,  да почитаме хората след като не са на 

този свят, а докато са на този свят. Доколкото нашата морска индустрия има 

повече от 130 г. история, то естествено ще бъде отдадена почит и на тези, които са 

работили през годините и сега не са между нас. Те са допринесли за изграждането на 

тази индустрия.  Взаимно да се уважаваме и самоуважаваме в сегашно време + 

преклонение пред героите + мир на праха на незавърналите се по различни причини. 

 В редица наши Черноморски градове вече има такива символи. Това също така е 

един от начините да обърнем по-сериозно внимание на морските ресурски, с които 

разполага страната ни, за да ги използваме по-ефективно. 

 

 Състояние на проблема: 

Обликът на един град е важен показател за неговото състояние. Той се определя от 

околната среда и хората, които живеят в нея. Значението на преобладаващата част от 

гражданите може да бъде показано символично по определен естетически начин, за да 

въздейства морално благоприятно на гражданите.  

- Околната среда 

Безспорно за Варна определящ белег на природната среда е морето. То не е 

необходимо да бъде символизирано, защото няма нищо по-хубаво от естествената 

природна даденост.  Но може да бъде направена подходяща символична връзка между 

морето и хората свързани с него. Например, „разчупена” водна площ („водно оледало”) 

около композицията. 

- Хората 

 Животът на преобладаващата част от  варненци пряко или коствено е свързан с 

морето и морските професии, т.е. те работят в отраслите на морската индустрия. За 

Варна тази индустрия съществува вече повече от 130 години независимо от различните 
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политико - икономически системи, които са определяли общественото развитие на 

варненци. От една страна това е неопровержимо доказателство за непреходността й. От 

друга страна е много трудно да бъде отчетено колко са хората във Варна, работещи в 

морския сектор, но се предполага, че те са преобладаващата част от гражданите. Затова 

хората, свързани с морето могат да символизират града. Животът ще докаже каква е 

реалността.  

 

 Изисквания към мемориала (пластична композиция) 

1. Най – пряко са свързани с морето моряците от корабните екипажи. Тези, които 

отиват и се връщат, но една голяма част от живота им безпрекословно остава там – в 

морето. Затова добре би било водеща фигура в композицията да бъде морякът от 

морето.  

2. Друга част от хората са на брега, но са свързани с тези, които са в морето. Както 

професионално, така и общочовешки. Професионално, защото множество професии са 

свързани с гражданското корабоплаване. Общочовешки, защото моряците имат своите 

семейства, роднини, близки и познати. Затова по подходящ начин трябва да са показани 

и тези хора, хората, които осигуряват на брега тежкия труд на море.  

3. Своето специално място имат и военните моряци и граничари.  

4. В забързаното ежедневие често хората не забелязват достатъчно другите около себе 

си. Докато не се случи нещо необичайно, за да се отличат с подвига си по – различните 

- тези, които дават живота си, за да живеят другите. Това са моряците - герои. 

Специално място и почит. 

5. Добре е по подходящ начин да бъде почетена и паметта на загиналите на море, 

независимо по какви причини.  

6. Композицията да е представена в обобщени хронологични линии: минало, настояще, 

бъдеще.  

 

 Някои критерии за мястото, където да бъде разположена композицията 

- На оживено място, където през голяма част от денонощието и годината минават много 

хора; 

- В близост до морето, по възможност в пряка видимост; за по-добра връзка с него 

добре би било композицията да е заобиколена от подходяща водна среда; 

- Наоколо да има достатъчно пространство за събиране на хора при чествания; 

- Да не противоречи с вече изграденото наоколо, ако има такова;  

- Да не се руши направеното в близост; 

- Да бъде съхранена растителността.    

 

 Заключение  

 

Има ли нашият град символ на хората, които са свързали живота си с морето? 

Няма. Същевременно градове като Балчик, Бургас, Русе отдавна са отдали почит към 

своите морски граждани като са изградили различни символи на хората, свързани с 

морето. Какво пречи да направим това и ние във Варна, град, който от десетолетия е 

приет да бъде „морската столица” на България? 

 

 

12.12.2012 г. 

    Варна                                                                                    к.д.п.Александър Александров 

                                                                                                                          Изп.секретар 


