
26 Роден глас

Роден е в Бургас, където от малък 
се пристрастява към киното и те-
атъра. Учи в италианско училище 

и според съвременниците си е владеел 
езика перфектно. Завършва Държавна-
та театрална школа (по-късно ВИТИЗ) 
през 1947 г. Оттогава до 1973 г. той играе 
в Народния театър „Иван Вазов”, където 
създава редица незабравими роли. Още 
като млад актьор А. Карамитев омагьосва 
публиката със своя чар, привлекателност 
и талант, и печели множество почитател-
ки, от които непрекъснато получава пис-

Апостол Карамитев
ма. Неговият дебют в киното е през 1951 г. 
във филма „Утро над родината”.

През 60-те години Апостол Карами-
тев е на върха на славата си. Във филмите, 
в които тогава участва, изпълнява вся-
какви роли – и комедийни, и драматич-
ни. Превръща се в най-обичания роден 
актьор, става най-младият „народен ар-
тист” в историята на социалистическата 
култура, с което си спечелва и омразата на 
някои свои колеги. 

Незабравими за нас ще останат не-
говите герои от филмите „Любимец 
13”(1958), „Двама под небето”(1962), 
„Рицар без броня”(1966), „Бялата 
стая”(1968) и др. Апостол Карамитев, 
обаче, е не само талантлив актьор, той 
е човек с голямо сърце и широка душа. 
В спомените на своите приятели Чочо – 
както го наричат - изпъква като човек, 
съчувстващ на по-бедните си колеги, на 
онези, които не са успели в живота, го-
тов е да ги подкрепи финансово, или по 
какъвто и да е друг начин.

Професионализмът, опитът, при-
добит от театъра, филмите и ролите в 

90 години от рождението 
и 40 години от смъртта му
Театрален и филмов актьор, един 
от най-значителните творци на 
съвременния български театър, 
любимец на зрителите най-вече 
от филмите през 60-те години на 
миналия век.

(1923 – 1973)

радиото, Апостол Карамитев предава 
на по-младото поколение като доцент 
по Актьорско майсторство и Режисура 
във ВИТИЗ, където е кумир за повечето 
студенти. С творческата си дейност и в 
чисто човешки аспект той остава една от 
най-големите фигури в националната ни 
култура.

Смъртта го застига през 1973 г. по 
време на снимките на „Сватбите на 
Йоан Асен”. Почива от рак едва навър-
шил 50 години...  ◆

Роден е в село Лесидрен, Ловешко. 
Завършва кинооператорство във 
Висшия държавен институт за 

кино в Москва. Работи като оператор в 
Студията за хроникални и документални 
филми (1953 - 64), а от 1964 г. е режисьор 
в Студията за игрални филми. Има ав-
торски принос като оператор, сценарист 
и режисьор в около 15 български филмa. 
Още с операторския си дебют Въло Радев 
прави впечатление на специалистите, а за 
връх на операторската му работа се счи-
та филмът „Тютюн” (1962) на режисьора 
Никола Корабов. Като негови режисьор-
ски творби, на които е и автор на сцена-

Въло Радев
риите, можем да споменем „Крадецът 
на праскови” (1964), „Осъдени души” 
(1975), „Адаптация” (1981) и др. Носител 
е на ордени и престижни награди – напр. 
„Златната роза” за филма „Цар и генерал” 
(1966) и за „Най-дългата нощ” (1967) от 
фестивала във Варна, награда от фести-
вала в Карлови Вари за филма „Черните 
ангели” (1970), наградата на Съюза на 
българските филмови дейци за филма 
„Осъдени души”.

Може да се каже, че именно филми-
те на Въло Радев предоставят прекрасна 
възможност за утвърждаване и пълно-
ценна изява на актьори и актриси, кои-
то впоследствие стават емблематични 
имена в историята на българското кино 
- Наум Шопов в „Крадецът на праскови”, 
Петър Слабаков в „Цар и генерал”, Ге-
орги Георгиев-Гец и Невена Коканова в 
„Най-дългата нощ”, Йосиф Сърчаджиев, 
Добринка Станкова и Марин Младенов 

90 години от рождението му
Кинорежисьор, сценарист
и оператор.

(1923 – 2001) в „Черните ангели”, Руси Чанев в „Осъде-
ни души”, Аня Пенчева, Ели Скорчева, 
Любен Чаталов в „Адаптация”.

Въло Радев не се страхува да заложи 
и на чуждестранни актьори – щастлив 
е изборът му с Раде Маркович, Ян Ен-
глерт, Едит Салай и др. 

Филмографията на Въло Радев за-
почва през 1953 година с документалния 
филм „Нов живот в Родопите” (сцена-
рист и оператор) и завършва през 1981 
година с игралния „Адаптация” (сце-
нарист и режисьор). Във филмите си се 
утвърждава не само като увлекателен 
разказвач, но и като професионалист, 
който изпипва съдържанието им до 
най-малки подробности. За 28 години 
творчески път той показва как се прави 
българско кино, съизмеримо със светов-
ното, създава филми, които ще останат 
завинаги в златния фонд на българската 
кинематография.  ◆

Рубриката подготви Николай Балчев
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Радой Ралин 
Димитър Стефанов Стоянов 

Роден е в Сливен. Завършва право 
в Софийския университет (1945 ). 
В периода 1945 г. – 1963 г. работи 

като редактор в множество издания на 
периодичния печат – сп. „Славяни”, в. 
„Литературен фронт”, в. „Стършел”, в. 
„Литературни новини”. Работи в Сту-
дията за игрални филми и в Студията 
за хроникални и документални филми, 
където създава поредицата докумен-
тални киносатири „Фокус”. Редактор 
е в издателство „Български писател” 
(1967–68), в Българска кинематография 
(1976–87) и отново във в. „Литерату-
рен фронт” (1987 – 90). Заедно с Милчо 
Левиев през 60-те години поставя на-
чалото на формацията „Джаз Фокус” 
и е един от създателите на Държавния 
сатиричен театър. Написал е сценарии 
на няколко документални и игрални 
филма.

Макар че е известен главно със са-
тиричните си творби, черпещи от тра-
дициите на притчата, пословицата, бас-
нята, поговорката, Радой Ралин е автор 
на най-разнообразни жанрове от раз-
лични области на изкуството. Той пише 
стихове, проза, епиграми, фейлетони, 
сатирични спектакли, сценарии за фил-
ми, изявява се и като преводач. ◆

(1923 – 2004) 

Писател, поет, сатирик, сценарист.
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