
Т одор Каблешков е  роден на 
1  януари 1851 година, в  за-

можното семейство на хаджи Лулчо 
Каблешков в Копривщица. Въпреки 
че принадлежи към чорбаджиите, 
хаджи Лулчо е  истински патриот, 
вдъхновен от големия си брат Илия, 
който е  убит от кърсердари в  Бер-
ковско през 1858 г. Още невръстен, 
Тодор губи майка си. За него и петте 
му братя и  сестра се грижи сестра-
та на хаджи Лулчо – Пена, жена на 
прочутия копривщенски хайдутин 
Дончо Ватах. Разказите на леля му, 
хайдушките песни, втората съпруга 
на баща му и унизителният живот на 
поробения му народ изиграват голя-
ма роля за изграждането на Тодор 
като родолюбец и революционер.

Първоначално учи в  родния си 
град, а след това в Пловдив, при дас-
кал Йоаким Груев. Там се сблъсква 
с  гърцизацията, с  надменното отно-
шение на гърци и  турци към бълга-
рите, което разпалва омразата му към 
поробителите.

През 1867 г. Тодор се разболява 
тежко и  баща му го връща обратно 
в  Копривщица, където взема уроци 

като частен ученик. По това 
време, едва шестнайсетгоди-
шен, той проявява органи-
заторските си способности 
като основава ученическо 
дружество за просвета и зна-
ние „Зора“. Година по-късно 
баща му го изпраща в  прес-
тижния френски султански 
лицей „Галатасарай“ в  Ца-
риград. Там Каблешков се 
включва в кръжока на Петко 
Р. Славейков и  се запознава 
с  произведения на Любен 
Каравелов. Проявява инте-
рес към френската и руската 
литература, прави опити да 
пише стихове. Счита се, че 
негов е  първият превод на 
български на романа „Граф 
Монте Кристо“. Ръкописът 
може да се види в  къщата – 
музей в Копривщица.

През 1871 г. Тодор се за-
връща в родната Копривщи-

ца. От тогава датират и  първите му 
революционни прояви. Среща се със 
самия Васил Левски, който пристига 
в  Копривщица и  това оказва силно 
влияние в по-нататъшното му разви-
тие като революционер. През 1873  г. 
постъпва като ученик-телеграфист 
в  Одринската железопътна гара. 
Бързо е преместен в Пловдив, после 
в Белово, където става и началник на 
гарата. Под прикритието на поста си 
обикаля селата около Белово, за да 
увлича селяните в  революционната 
дейност.

През 1874 година Каблешков на-
пуска служба, за да се отдаде изця-
ло на борбата за освобождение. Под 
прикритието на търговията обикаля 
цялата страна, следи за обстановката 
и основава комитети. Панайот Волов 
и  Георги Бенковски единодушно му 
гласуват доверие като техен помощ-
ник и  апостол на четвърти револю-
ционен окръг. Той е основател на ре-
волюционните комитети в  Клисура, 
Сопот, Карлово и Калофер.

Стига до Пирот, пътува и в Маке-
дония – действа съгласно плана на 
събранието в  Оборище, което е  оп-

ределило датата на въстанието за 
първи май. Предателството на Ненко 
Терзийски Балдьовеца обаче ускоря-
ва развръзката. От Пловдив е изпра-
тен Неджип ага, заедно със заптиета 
да залови водачите на въстанието. 
Каблешков на губи нито миг, събира 
комитета, и  въстаниците се вдигат 
на оръжие. Тогава именно Каблеш-
ков, пише първия писмен документ 
от въстанието – „кървавото писмо“, 
подпечатано с кръстен знак от кръвта 
на турците: 

„Братия!
Вчера пристигна в село Неджип ага 

из Пловдив, който поиска да затвори 
няколко души заедно с мене. Като бях 
известен за вашето решение, станало 
в Оборишкото събрание, повиках ня-
колко души юнаци и след като се въо-
ръжихме, отправихме се към конака, 
който нападнахме и убихме мюдюра, 
с  няколко заптии... Сега,когато ви 
пиша това писмо, знамето се развява 
пред конака, пушките гърмят, при-
дружени от ека на черковните камба-
ни, и юнаците се целуват един други 
по улиците!... Ако вие, братия, сте 
били истински патриоти и  апостоли 
на свободата, то последвайте нашия 
пример и в Панагюрище...

Копривщица, 20 априлий 1876  г., 
Т. Каблешков“

По време на въстанието Каб-
лешков е  сякаш навсякъде. Плани-
ра военните действия и  настанява 
пристигащите от околните селища 
въстаници. Опиянението от битката 
и победата обаче е кратко – силите на 
въстаниците са многократно по-мал-
ки от башибозука и редовния турски 
аскер. Въстанието е  смазано, а  Каб-
лешков е  предаден и  заловен в  Тро-
янския балкан. Въпреки разпитите 
и мъченията, Каблешков не изневеря-
ва на революционния си идеал и пое-
ма цялата отговорност върху себе си. 
На път за Пловдив, където трябва да 
бъде съден, Каблешков успява да от-
неме пистолета на едно заптие и  се 
застрелва.

Умира на 16 юни 1876 г. едва два-
десет и  пет годишен, но вече без-
смъртен. �
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Тодор Каблешков (1851–1876)

РОДЕН ГЛАС · брой 1 · 23

Г
О

Д
И

Ш
Н

И
Н

И

� СТРАНИЦИТЕ ПОДГОТВИ: Николай Балчев



А на Тодорова Велкова е  името 
на жената, известна под псев-

донима Ана Карима. Родена e през 
1871 г. в  Бердянск, Украйна. Баща 
й  е  изселник от Шумен, доброволец 
в  Кримската война, войвода на чета 
през 1875 г., участник в  Руско-тур-
ската освободителна война. Майка 
й е  украинка, последвала съпруга си 
след Освобождението в Шумен, къде-
то той става околийски началник. Ана 
Карима учи в Шумен, Варна и София, 
където завършва девическа гимназия. 
През 1888 г. се омъжва за известния 
общественик Янко Сакъзов, с  когото 
има две дъщери, но бракът им се оказ-
ва несполучлив.

Отначало работи като учителка. 
През 1897 г. открива първото у нас 

женско търговско училище. Не закъс-
нява и първата по-крупна феминистка 
проява на Карима: през 1899 г. основа-
ва женско образователно дружество 
„Съзнание“, което се бори за допуска-
не на жени в Университета. Тя е една 
от основателките и  първа председа-
телка на създадения през 1901 г. Бъл-
гарски женски съюз с печатен орган в. 
„Женски глас“. Преливаща от енергия, 
през 1908 г. основава съюз (на напред-
ничавите жени) „Равноправие“ с едно-
именен печатен орган.

Когато избухва Балканската война, 
Карима отива на фронта като сама-
рянка.

Творчеството на Карима отразява 
нейния свободен дух и гордост, и е ло-
гично свързано главно с  женската 

съдба. Разказите й са събрани в кни-
гите „Разкази“ и „Разкази на народни 
мотиви“. Издава повестта „За свобо-
дата“ и романите „Под натиска на жи-
вота“, „Чиста любов“, „Голгота“. Пише 
и  драми: „Пробуждане“, „Подхлъзна 
се“, „Загубен живот“, „Над зида“, „Зла 
свекърва“, „В Балканах“, „Една велика 
идея“ и мн. др. Някои от тях са поста-
вени на сцената на Народния театър.

Ана Карима изпъква като силна 
и противоречива личност. В писател-
ските и  обществени среди е  високо 
оценявана и  същевременно отхвър-
ляна. Може би най-точно я характе-
ризира определението на публициста 
Христо Бързицов: „Една неспокойна 
душа, която копнее за мир, но когато 
й го предложат, ще го отхвърли“. �

И стинското му име е  Атанас 
Василев Джавков. Роден е  на 

21 март 1921 г. в Малко Търново, къ-
дето семействата на родителите му 
намират убежище след прогонването 
на българите от Източна Тракия. Ско-
ро след раждането му семейството се 
премества в Бургас. Още в гимназията 
публикува разкази, фейлетони и сти-
хотворения в  местните вестници. 
През 1945 г. се жени, а две години по-
късно е поканен от Радой Ралин да ра-
боти във вестник „Стършел“ и заедно 
със семейството си се мести в София.

В  1956 г., заедно със съпругата си 
Шела Коен посещава Лондон и други 
градове в  Западна Европа, което му 
струва кариерата във вестник „Стър-
шел“ – анонимно писмо го набеждава, 
че е  английски шпионин. Впослед-
ствие се издържа почти изцяло с пи-
сателска дейност. През 60-те и  70-те 
години работи за кратко време като 
драматург в Главна дирекция „Българ-
ски циркове“ и  в  Сливенския драма-
тичния театър, но с  това се изчерпва 
дейността му на щатен деец на изку-
ството.

Умира след тежко боледуване в Тел 
Авив, където малко преди падането на 
комунистическия режим се изселват 
и двете му дъщери.

Атанас Джавков използва множе-
ство псевдоними – Ахасфер Карабин, 
Попивко Папкин, Лев Рубашкин и др. 
Борис Априлов е псевдоним, измислен 
от главния редактор на „Стършел“ – 
Димитър Чавдаров, за да „пооправи“ 
с Априлски повей досието на младия 
автор, участвал в създаването на скан-
дални сатирични спектакли като „Дя-
волското огледало“ и  „Новите дрехи 
на краля“, където Тодор Живков оби-
дено разпознава себе си.

Най-известните и  обичани произ-
ведения на Борис Априлов са цикълът 
от романи и повести за приключения-
та на лисичето Лиско, някои от които 
са включени в училищните програми. 
Жанрът на творбите е  труден за оп-
ределяне – те съдържат хумор, сати-
ра, гротеска, лирика и  всичко онова, 
за което за което е било трудно да се 
пише в книгите за възрастни.

Борис Априлов пише и редица раз-
кази, публикувани в периодичния пе-

чат и в литературни сборници. Автор 
е на театрални и куклени пиеси, как-
то за деца, така и за възрастни, много 
от които са поставяни в чужбина. По 
негови сценарии са заснети филми-
те „Петимата от Моби Дик“ (1970), 
„Здрачаване“ (1970) и  „Бягство в  Ро-
потамо“ (1973). �

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО Й
ПИСАТЕЛКА И ОБЩЕСТВЕНИЧКА, ЯРКА ПРЕДСТАВИТЕЛКА НА БЪЛГАРСКИЯ ФЕМИНИЗЪМ

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ, ХУМОРИСТ И ДРАМАТУРГ
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Ана Карима (1871–1949)
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Борис Априлов (1921–1995)
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