
Р оден е  на 9 ноември 1880 г. 
в  Жеравна, където получава 

основно образование. Завършва 
гимназия в София през 1900 г. След 
дипломирането си живее в  Добру-
джа, в  с. Долен извор. В  периода 
1902 – 1904 г. завършва Школата за 
запасни офицери в Княжево, като по 
време на обучението си пуб-
ликува първата си творба – 
стихотворението „Под теж-
кия кръст“. През есента на 
1904 г. се завръща в с. Долен 
извор и  учителства в  раз-
лични добруджански села до 
1912 г., когато е  мобилизи-
ран. Участва в  Балканската 
и Междусъюзническата вой-
на като командир на рота.

След войните се устано-
вява в София и работи като 
редактор на списание „На-
родна армия“. След като спи-
санието престава да излиза, 
Йовков е принуден да търси 
работа и известно време ра-
боти като библиотекар.

През есента на 1915 г. 
е мобилизиран отново и из-
пратен в гр. Ксанти, а година 
по-късно е  командирован 
в  редакцията на сп. „Воен-
ни известия“. След края на 
Първата световна война 
настъпва един от най-теж-
ките периоди в  живота на 
Йовков. Втората национална 
катастрофа го заварва в До-
брич. След окупацията на Добруджа 
от румънците, Йовков минава неле-
гално границата и се установява във 
Варна, където е учител до есента на 
1920 г. След застъпничество на при-
ятели от София, е  назначен в  Бъл-
гарската легация в  Букурещ. През 
1920 – 27 г. е  редовен сътрудник 
по печата; постоянно е  понижаван 
в длъжност, поради което в края на 
1927 г. напуска Легацията.

Последните 10 години от живота 
му са изпълнени с  творчески труд 
и  изтощително напрежение, което 

се отразява на здравето му. През 
есента на 1937 г. заминава на лече-
ние в  Хисаря. Поради влошеното 
му състояние е  откаран в  Пловдив 
и опериран по спешност. Открит му 
е рак на стомаха в напреднало, без-
надеждно състояние и рак на жлъч-
ката. На 15.10.1937 г. Йовков почива.

През 1902 – 1911г. Йовков пуб-
ликува стихове в  различни перио-
дични издания. Лириката му не се 
отличава с особено богатство и раз-
нообразие на мотиви. Първата си 
белетристична творба „Овчарова 
жалба“ Йовков публикува в  списа-
ние „Просвета“ през 1910 г.

Годините, прекарани по фрон-
товете, предопределят тематиката 
и  персонажите в  по-нататъчното 
му творчество. Военните си творби 
Йовков печата от началото на 1913 г. 
(„Утрото на паметния ден“) до 1917 

г. Името му се среща и по страниците 
на списанията „Звено“, „Съвременна 
мисъл“, на вестниците „Слово“, „Де-
мократически преглед“, „Военни из-
вестия“ и „Отечество“. Открояват се 
импресиите „Те победиха“, „На ста-
рата граница“, „Безотечественици“, 
„Ехо“, разказът „Балкан“ и повестта 

„Земляци“.
В  документалните си оч-

ерци Йовков свидетелства 
за преживяното по време на 
войната – от първия й ден до 
трагичния й край. В тях ре-
дом с летописеца присъства 
и  есеистът, пречупил воен-
ната тема през призмата на 
индивидуалното впечатле-
ние. Йовков идва в  българ-
ската литература с една бол-
ка, която пронизва всичко, 
написано от него за войните. 
От нея се ражда и специфич-
ният му хуманизъм, в който 
няма дори капка ожесточе-
ние или омраза. Най-зна-
чимите си военни творби 
Йовков събира в  излезлите 
през 1917 и 1918 г. два тома 
„Разкази“.

Отсъствайки от България 
цели 7 години, тъкмо в чуж-
бина, Йовков подготвя трай-
ното си присъствие в нацио-
налния литературен живот 
чрез сборниците „Последна 
радост“, „Старопланински 
легенди“ (1927), „Вечери 

в  Антимовския хан“ (1928), „Жен-
ско сърце“, „Ако можеха да говорят“ 
(1936) и  романа „Чифликът край 
границата“, както и  незавършения 
роман „Приключенията на Гороло-
мов“, драмите „Албена“, „Боряна“, 
„Обикновен човек“ и  комедията 
„Милионерът“.

Макар и  да носят специфичния 
свят и  атмосферата на миналото, 
творбите на Йордан Йовков преми-
нават границата на времето и звучат 
актуално и  за днешните поколе-
ния. �
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Р оден е  в  Котел, в  семейство-
то на заможен абаджия. На-

чалното си образование получава 
в родния си град, прочут със своите 
училища през онова време. През ру-
ско-турската война баща му е разо-
рен и той напуска Котел, за да търси 
работа. Стига до Букурещ, където 
постъпва в училището на прочутия 
тогава елински учител Вар-
далах, при когото получава 
солидно класическо образо-
вание.

През 1821 г. заминава за 
гр. Брашов, Трансилвания. 
Тук се запознава с българина 
Антон Йованович, на чиито 
деца става учител. В  семей-
ството на Йованович, самият 
той образован и  родолюбив 
българин, Петър Берон по-
пада в условия, които го пре-
връщат във възродител на 
българското училище. По-
културната среда в  Брашов 
му посочва издигането на 
българския народ като идеал 
на неговата народополезна 
дейност, а  добре уредените 
училища го убеждават, че 
преуспяването на родната му 
страна ще се постигне чрез 
училището.

Съставеният от него „Ри-
бен буквар“ е отпечатан през 
1824 г. със средства на Антон 
Йованович. Името му идва 
от картинката на риба на 
последната външна корица. 
Малката книжка от 141 броени и  7 
неброени страници, е  четена с  го-
лямо увлечение от целия български 
народ и  завинаги свързва името на 
Петър Берон с българската история. 
За подбудите, довели до написва-
нето й, Петър Берон пише: „Когато 
изперво видех по другите страни, че 
децата начеват да четат книги, писа-
ни по техния език, познах колко зле 
струват по нас учителите и  колко 
напразни мъки теглят горките деца 
(...) Почудих се, как през толкова ве-
кове не се намери ни един да познай 

това окаяно състояние и  да покаже 
един прав път към учението (...) да 
смисли нещастните деца и да съчини 
за тях някоя книжка. Това дело въз-
приех аз.“

„Рибният буквар“ прави истин-
ска революция в книжовния ни език 
и  в  школното обучение, внасяйки 
в него живата реч и модерната мето-

дика на преподаване, с което ускоря-
ва изгонването на гръцкия език.

Антон Йованович обиква Берон 
и  го изпраща да придружава деца-
та му в  Германия, където Берон за-
вършва медицина. Известно време 
практикува като лекар, но през 1839 
г. се отказва от професията си. Заема 
се с търговия, която, заедно с голя-
мата му спестовност, му донася ма-
териално обезпечение и му позволя-
ва да прави и благодеяния.

Можем само да съжаляваме, че 
Берон не продължава книжовната 

си дейност в същия дух. Амбицията 
му е  да стане признато име в  евро-
пейската наука. Отдава се на науч-
ни занимания в  областта на фило-
софията, астрономията, физиката, 
математиката и химията. Издава над 
20 тома научни съчинения. Живее 
в  Берлин, Париж, Лондон, Виена, 
Прага, Атина и владее седем езика – 

старогръцки, новогръцки, 
латински, френски, немски, 
румънски и руски.

Петър Берон е  известен 
като един от най-крупните 
родни меценати. При това 
самият той живее изключи-
телно скромно, за да пести 
за издаването на научните 
си трудове и за образовани-
ето на скъпите на сърцето 
му български деца. За тези 
деца той мисли и  в  заве-
щанието си – и  това става 
причина за неговата жесто-
ка смърт. В  него той прех-
върля имението си на ко-
тленеца Теохар Папазоглу 
срещу задължението от не-
гова страна да изплаща го-
дишно хиляда австрийски 
жълтици за издръжката на 
българските училища. След 
като Папазоглу не устоява 
на задължението си, Берон 
завежда дело срещу него. 
„Крайно злочест ще умра 
– заявява с болка той – ако 
видя преди това, че Бълга-
рия ще бъде лишена от моя 

малък подарък подир смъртта ми!“ 
Две седмици преди старта на делото, 
на 26 март 1871 г., старият учен е на-
мерен удушен в къщата си.

След смъртта му съдебното дело 
е спечелено и завещанието – изпъл-
нено. Наследството на Петър Бе-
рон се използва за изграждането на 
българската гимназия „Д-р Петър 
Берон“ в Одрин. Лихвите изцяло по-
криват издръжката й до прехвърля-
нето на капиталите в Котел, където 
остават за издръжката на местната 
гимназия. �
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БЪЛГАРСКИ ПРОСВЕТИТЕЛ, УЧЕН, ЕНЦИКЛОПЕДИСТ, ПЕДАГОГ, ФИЛОСОФ, ЛЕКАР И ЕСТЕСТВЕНИК.
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