
Р оден e в Сопот, в семейство на 
средно заможен търговец. Още 

като юноша проявява влечение към 
литературата. През 1865–66 г. е под-
даскал в Калофер и учи гръцки език 
при Ботьо Петков (бащата на Христо 
Ботев). Макар и заставен от баща си 
да помага в дюкяна, той не проявява 
интерес към търговията, а пише сти-
хове. През 1870 г. баща му го изпраща 
в Румъния да практикува в чичовата 
си кантора. Там Вазов публикува 
в българския периодичен печат. Из-
бягва от кантората и 2–3 месеца спо-
деля живота на браилските хъшове, 
обезсмъртени по-късно в  повестта 
му „Немили-недраги“ (1883–84).

Връщайки се в България, извест-
но време живее в Свиленград, а през 
1875 г. се завръща в родния си град, 
където става член на възобновения 
от Т. Каблешков Сопотски револю-
ционен комитет. От 1880 г. се уста-
новява в  Пловдив, където активно 
участва в  обществено-политиче-
ския и културния живот като депу-
тат в  Областното събрание от На-
родната партия. В продължение на 5 
години участва в  редактирането на 
вестник „Народний глас“. В начало-
то на 1991 г. е избран за председател 
на Пловдивското научно книжовно 
дружество и  става главен редактор 
на издаваното от него списание „На-

ука“ – първото сериозно научно-ли-
тературно периодично издание след 
Освобождението. През 1885 г. заед-
но с Константин Величков основава 
списание „Зора“ – първото чисто 
литературно списание в  България. 
В Пловдив те съставят и прочутата 
двутомна „Българска христоматия“, 
която обхваща повече от 100 бъл-
гарски и чужди автори. Произведе-
нията на Вазов от Пловдивския му 
период създават основата на Бъл-
гарската следосвобожденска лите-
ратура в  почти всички литератур-
ни жанрове, очертавайки и редица 
от класическите й върхове – цикъ-
ла „Епопея на забравените“, сти-
хотворенията „Българският език“, 
„Към свободата“, „Не се гаси туй, 
що не гасне“, „Новото гробище над 
Сливница“, повестите „Немили-
недраги“, „Чичовци“, разказа „Иде 
ли?“ и др.

През есента 1886г. по политически 
причини Вазов е принуден да напус-
не България – заминава за Одеса, къ-
дето пребивава повече от две години. 
В периода 1894–99 г. Вазов е избран 
за народен представител.

Така или иначе, основното призва-
ние на Вазов – писателството – дава 
облика на живота му. Автор е  на 
първия български роман и на тексто-
ве, дали българската мярка за жанр 

и класичност във всички литератур-
ни видове – сред тях повестите („Не-

мили-недраги“, „Чичовци“), комедии-
те („Службогонци“, „Вестникар ли?“), 
драмите („Хъшове“, „Към пропаст“, 
„Борислав и  Ивайло“), пътеписите 
(„Великата Рилска пустиня“), пое-
мите („Грамада“). Пише литературна 
критика, мемоари, стихове за деца; 
участва дейно в литературния живот.

През 1920 г., с  голяма тържестве-
ност е отбелязана 70-годишнината на 
Вазов, отдавна вече спонтанно при-
знат за „народен поет“. Умира внезап-
но през 1921 г. и е погребан с всена-
родна почит. �

Р оден е в Стара Загора в чиновни-
ческо семейство. От малък оста-

ва кръгъл сирак. Основно образова-
ние получава в родния си град, а през 
1903 г. завършва търговската гимна-
зия в  Свищов. Постъпва на работа 
в Българска земеделска банка – Стара 

Загора. От тогава датират и  първи-
те му стихотворни опити и близкото 
приятелство с Димитър Подвързачов.

През 1905–1906 г. Лилиев следва 
три семестъра литература в  Лозана 
(Швейцария), където усъвършенства 
френския си език и  се запознава 

с  творчеството на Ницше, Ибсен, 
Ширнер. През 1907 г. е  чиновник 
в с. Долна баня, където се запознава 
с Димчо Дебелянов, Боян Пенев, Вла-
димир Василев и д-р Кръстев, с кои-
то е  свързана творческата му съдба. 
Периодично публикува в сп. „Съвре-
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НАРОДЕН ПОЕТ, БЕЛЕТРИСТ, ДРАМАТУРГ, ПУБЛИЦИСТ, КУЛТУРЕН И ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ, АВТОР НА ФЕНОМЕНАЛ-
НО ПО ОБЕМ И ЖАНРОВО РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВО, НАРЕЧЕН ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА.

ПОЕТ, ОСНОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ. ДРАМАТУРГ, ОСТАВИЛ ТРАЙНИ СЛЕДИ В БЪЛ-
ГАРСКАТА ТЕАТРАЛНА КУЛТУРА.
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