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130 години от рождението му
Поет, преводач, драматург и дипломат, 
заедно с Пейо Яворов родоначалник 
на българския символизъм.

130 години от рождението му
Изтъкнат художник, едно от най-голе-
мите имена в българската живопис.

 ГодИшнИнИ 

Владимир Димитров Поппетров – Майстора
(1882 - 1960)

Теодор Траянов
(1882 – 1945)

Роден е в с. Флорош в семейството 
на бежанци от Македония. През 
1889 г. семейството му се преселва 

в Кюстендил, където Майстора завършва 
прогимназия. От 1895 г. той сменя някол-
ко професии, като през свободното си 
време постоянно рисува, докато накрая 
талантът му е забелязан. Със събрани от 
съгражданите му средства той заминава 
да учи в София в Държавното рисувално 
училище (днес Национална художествена 
академия). Един от преподавателите му 
там е и Иван Мърквичка.

Първоначалните творби на Майсто-
ра са главно портрети и пейзажи („На 
селската чешма”, „Пладнуващо стадо”). 
По време на Балканската и Първата све-

товна война той се изявява като военен 
художник, отразявайки живота на бъл-
гарските войници на фронта („Ранени”, 
„По Беласица”, „Завръщане от фронта”  
и др.) По-късно, след войната, се утвърж-
дава като творец, отхвърлящ академизма 
в изобразителното изкуство. Известно 
време работи в Италия, а от 1924 до 1951 
г. живее постоянно в кюстендилското село 
Шишковци. През този период главната 
тема в творбите му е свързана с хората  
и природата в този край: „Моми”, „Цвет-
ница”, „Девойка от Кюстендилско”, „Же-
твари на обяд”, „Копачки” и др.

„Аз свързвам при всяка идея човека с 
Вселената, която трепти от радост и взе-
ма участие във всичко, което той прави 
– казва Майстора. – Каквато и идея да 
третирам, третирам вечния живот. Може 
и само цвете да рисувам, но да отразиш 
единството на вечния живот, на Вселе-
ната. Това е.”

През годините, Майстора посещава ре-
дица чуждестранни градове – като Париж, 
Лондон, Мюнхен, Виена, Ню Йорк, Рим и 

др. При пътуванията 
си той се запознава 
(през 1923г.) с аме-
риканския меценат 
и колекционер Джон 
Крейн, за когото по договор рисува 4 го-
дини и му оставя около 80 платна. 

Роден е в Пазарджик. Завършва 
Първа мъжка гимназия в София, 
следва във Физико-математиче-

ския факултет на Софийския универси-
тет (1899 – 1900) и във Висшето техни-
ческо училище във Виена (1901 – 1908). 
Дипломира се като архитект. Участва ка-
то доброволец в двете балкански войни 
(1912 – 1913). Заема различни дипломати-
чески длъжности в Българската легация 
във Виена (1914 – 1920) и в Българското 
генерално консулство в Бреслау/Вроцлав 
(1922 – 1923). След завръщането си в Бъл-
гария се отдава изцяло  на литературна 
дейност. Учител в Първа мъжка гимназия 
в София (1926 – 1933).

За пръв път печата стихове през 
1899 г. Първата му стихосбирка, „Regina 
mortua”, представлява типична изява на 
българския символизъм. Сътрудничи 
на множество списания и вестници, 
участва в литературни сборници и анто-
логии. В периода 1922 – 1931 г. е един от 
редакторите на най-голямото българско 
символистично списание „Хиперион”. 
Т.Траянов е ревностен последовател на 
немските философски и литературни 
традиции, той приема символизма пре-
ди всичко като философия. Характерни 
за поезията му са романтичният нюанс 
и мистичните елементи, но също така 
песимизмът, самотата, отчуждението. 
Съществено влияние върху естетиче-
ското му съзряване оказва дългого-
дишното му пребиваване във Виена  
и запознаването му с тукашните кул-
турни среди. Превежда няколко драми 
от У.Шекспир, Ф.Шилер и др., поставя-
ни в Народния театър в София.

Интересен факт е пристрастието на 
поета към шахмата. Още през 1898 г. 

като ученик участва в първото шахмат-
но състезание в България. През 1907 
г. печели първото неофициално репу-
бликанско първенство по шахмат. През 
1931 г. става председател на новоучре-
дения Български шахматен съюз. 
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