
20   pоден глас

110 години от рождението му 
и 40 години от смъртта му

  Годишнини  

През 1927 година Вела Ушева е 
изгряваща звезда в Народния 
театър. Майка й – Елена Ушева 

– първа в България започва да популяри-
зира българските шевици. Със собствени 
средства прави изложби в Брюксел, Па-
риж и Прага и създава училище за бъл-
гарско везмо и бродерия.

Елена Ушева е притеснена от решение-
то на 32-годишната си дъщеря да се отдаде 
изцяло на театъра и да не се омъжва. Тя 
споделя притесненията си със сестри-
те Бела и Дора Габе и те й препоръчват 
младия и талантлив Каралийчев, който 
по това време живее под наем при ро-
дителите им. Въпреки, че писателят е с 
8 години по-млад, Елена е очарована от 
него и заедно с Дора и Бела решават да 
организират „случайна” среща между 
двамата млади.

Така Вела и Ангел Каралийчев се сре-
щат. Той я изпраща до дома й, с което 
започва техният роман. Разходките им 
стават всекидневни, писателят я чака 
вечер след представленията й. Започва 
да я ревнува от овациите на публиката 
и изхвърля поднесените й на сцената 
букети, за да остане само неговият. Въ-
преки че големи имена предричат на 

Ангел Каралийчев
(1902 - 1972)

Български писател и преводач, из-
вестен със своите разкази и книги 
за деца. Работи като редактор и 

сътрудник в няколко периодични изда-
ния и издателства. Пише разкази, пъте-
писи и приказки, преразказва български 
и чуждестранни приказки и легенди.

Роден е в Стражица Великотърновско. 
Следва химия в Софийския университет, 
но накрая завършва дипломация през 1928 

г. Първата му книга – поемата „Мауна лоа” 
излиза през 1923 г. Година по-късно излиза 
сборникът „Ръж”, а през 1925 г. е издадена 
и първата му детска книга – „Мечо”. Рабо-
ти като редактор в различни вестници и 
издателства. Умира през декември 1972 
г. в София.

Повече от четиридесет години Кара-
лийчев пише разкази, приказки и по-
вести за деца. Една от най-обичаните 
му книги е „Приказен свят”. За нея през 
1974 г. Каралийчев получава от Меж-
дународния съвет за детско-юношеска 
литература (IBBY) Почетна грамота на 
името на Ханс Кристиан Андерсен.

Ангел Каралийчев е най-издаваният  
автор след  Иван Вазов, а творбите му са 
преведени на близо 50 езика. 

Трагичната история на Ангел Каралийчев  
и съпругата му Вела

Вела бляскаво бъдеще, Каралийчев й 
поставя ултиматум – той или театъра! 
Младата жена избира театъра и същата 
нощ Каралийчев се прострелва в гър-
дите. Куршумът минава на сантиметри 
от сърцето и засяда в тялото му, където 
остава до края на живота му. (Някои 
източници твърдят, че Каралийчев се е 
прострелял под напора на патриотични 
чувства, а други – че е свързан с голяма 
загуба на хазарт). Дни наред лекарите 
се борят за живота му. Вела го обгражда 
с грижи.

Около година по-късно, на 1 февруари 
1931 г., двамата сключват брак. Щастие-
то им обаче е кратко – първото им дете, 
момченце, умира няколко месеца след 
раждането.

Две години по-късно им се ражда 
момиченце. За любимата си мъничка 
дъщеричка Ани, Каралийчев пише най-

жизнерадостната си детска повест „Ане-
то”. През 1938 година обаче и това дете 
умира, а книгата излиза след нейната 
смърт.

Ударът за двамата е ужасен и те не ис-
кат други деца. Писателят намира разтуха 
в риболова. Злите езици говорят, че това 
увлечение е било алиби за срещите му с 
последната му голяма любов – красивата 
детска учителка Мария. Вела вероятно 
се е досещала, но никога не споменала 
и дума. Останала си все така всеотдайна 
съпруга и се грижела за писателя до края 
на живота му, когато той е вече много 
болен и почти обездвижен. 

Ангел Каралийчев 
й поставя 

ултиматум – той 
или театъра!
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