
24 Роден глас

Стоян Заимов 
(1853 – 1932)

160 години от рождението му.
Участник в национално-освободи-
телното движение, апостол на Ап-
рилското въстание, просветен и об-
ществен деец, писател, книжовник.

Роден е в Копривщица под име-
то Гаврил Хлътев в семейство-
то на дребен търговец. Учи 

занаят (терзийство, абаджийство), 
а по-късно се залавя с търговия. 
Още твърде млад заминава на гур-
бет в Мала Азия и успешно търгува 
из различни райони на Османската 
империя, опознава Цариград, стига 
чак до Египет. Въпреки успехите си 
в областта на търговията, той обаче 
не чувства удовлетворение от жи-
вота. Като пламенен родолюбец със 
свободолюбив и непокорен харак-
тер непрекъснато мисли за родния 
край, за поробения български на-
род, за освобождение на Отечество-
то. През 1875 г. активно се включва 
в действията на българската рево-
люционна емиграция в Букурещ. 

Георги Бенковски 
Участва в организирането на Ста-
розагорското въстание и в акцията 
по подпалването на Цариград, за 
където заминава с малка група на-
чело със Стоян Заимов. В крайна 
сметка обаче опожаряването на Ца-
риград се оказва безпредметно. Той 
се завръща в Букурещ с паспорта на 
полския революционер Антон Бен-
ковски и променяйки първото си 
име на Георги, остава така завинаги 
в българската история.

В началото на 1876 г. Бенковски 
е помощник на главния апостол на 
Четвърти (Панагюрски) револю-
ционен окръг Панайот Волов, който 
оценявайки забележителните аги-
таторски и организаторски способ-
ности на младия войвода, предава 
ръководството в ръцете му. Бенков-
ски развива трескава дейност за ор-
ганизирането на въстаници в района 
на Перущица, Клисура, Поибрене, 
Мечка, стига до Брацигово, Пещера 
и Самоков. На 20-ти април, когато 
получава „кървавото писмо” на Каб-
лешков от въстаналата Копривщи-
ца, Бенковски се намира в Панагю-
рище. Там той обявява въстанието, 
след което със своя конен отряд, т. 

170 години от рождението му.
Революционер, един от главните 
организатори на Априлското въс-
тание през 1876 г. и негов ръково-
дител в ІV революционен окръг.

(около 1843 – 1876)

нар. „Хвърковата чета”, тръгва, за 
да вдигне на оръжие целия регион. 
Смело влиза в бой с турската поте-
ря, но въстанието е разгромено, а 
Бенковски – предаден и застрелян от 
засада. Tака той остава завинаги без-
смъртен в сърцата ни – както заради 
възвишения си идеал, така и поради 
историческото значение на епохата и 
ролята, която играе в нея.

Родната къща на Бенковски в 
Копривщица е превърната в музей, 
а на паметника му над града са из-
дялани думите: „Ставайте робове, 
аз не ща ярем!”.  ◆

Рубрика на Николай Балчев
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Роден е в Чирпан, в семейство 
на търговец на добитък. Учи 
в Чирпан и Стара Загора. За-

вършва педагогически курс в Плов-
див и става учител в българското 

училище в Хасково. В началото на 
70-те години на XIX век участва в 
основаването на местния револю-
ционен комитет. Помага в подготов-
ката на покушението над хасковския 
чорбаджия хаджи Ставри, след което 
е заловен и изпратен на заточение в 
Диарбекир, Мала Азия. Година по-
късно успява да избяга в Румъния, 
където попада в средата на българ-
ската революционна емиграция. Там 
се запознава с Любен Каравелов, 
Христо Ботев и други видни бъл-
гарски революционери. В навечери-
ето на Старозагорското въстание от 

25брой 4/2013

Роден е в Айтос. Учи цигулка при 
педагога проф. Ханс Кох. Завърш-
ва музикално училище в София, 

а след това и Музикалната академия. 
През 1930 г. се явява на изпит за военен 
диригент и започва професионалната 
си дейност в армията. Работи като ка-
пелмайстор на военен духов оркестър 
в Бургас и в София, като специалист 
по музика в Школата за запасни офи-
цери и Военното училище, в Минис-
терството на отбраната, в Централния 
дом на армията в София. Автор е на 
хорово-оркестрови творби, творби за 
симфоничен оркестър, сюити за соло 
и камерен оркестър, камерна музи-
ка, песни за народен хор, за народен 
оркестър, създател е и на музика към 
филми („Под игото”). Цялото му твор-
чество го утвърждава като един от 
най-изявените и самобитни български 
композитори. От по-известните му 
произведения можем да споменем ба-
ладата „Клепалото бие”, симфоничната 
„Българска рапсодия”, вокални сюити 

Филип Кутев 
с оркестър като „Тракийска”, „Лазар-
ска”, симфоничната поема „Герман”, 
„Пасторал за флейта и камерен оркес-
тър”, „Младежка симфония” и др.

През 1951 г. като резултат от своите 
музикални търсения Филип Кутев осно-
вава първия професионален народен ан-
самбъл, претворяващ чрез музикално-
сценични форми българската традиция. 
Благодарение на него той създава и цяла 
школа от певци, инструменталисти, тан-
цьори, хореографи и композитори. За да 
набира членове на ансамбъла, той оби-
каля страната и черпи от автентичния 
песенен фолклор, който впоследствие 
обработва. Така създава десетки песенни 
шедьоври, които представят България 
по света – „Полегнала е Тодора”, „Прех-
връкна птичка”, „Лале ли си, зюмбюл ли 
си”, „Кажи, кажи Ангьо”, „Димянинка” 
„Драгана и славей” и много други.

110 години от рождението му.
Композитор и диригент, създател 
на най-големия български фол-
клорен ансамбъл – Aнсамбълът 
за народни песни и танци, носещ 
днес неговото име.

(1903 - 1982)

Филип Кутев е носител на множе-
ство престижни национални и твор-
чески награди и ордени. Той е дългого-
дишен член на Съюза на българските 
композитори, а в периода от 1954 –1972 
г. е и негов председател. ◆
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1875 г. Стоян Заимов е определен за 
ръководител на групата, която тряб-
ва като част от всеобщото въстание 
против Турция да подпали Цариград. 
Той се включва активно и в подготов-
ката на Априлското въстание, като е 
определен за главен апостол на Тре-
ти (Врачански) революционен окръг. 
В началото на 1876 г. се прехвърля в 
България в определения му район, но 
е заловен и осъден на смърт. По-къс-
но присъдата му е заменена с дожи-
вотно заточение в крепостта Акя в 
Мала Азия. Освободен е през 1878 г. 
по общата амнистия след Санстефан-

ския мирен договор.
През 1882 г. Стоян Заимов за-

вършва Педагогическия институт в 
Москва, след което работи като учи-
тел в различни градове на България 
– Шумен, Варна, Кюстендил, София. 
Съставя учебници и методически ръ-
ководства, основава сп.„Училищен 
преглед”. Заради откритото си русо-
филство по време на правителството 
на Стефан Стамболов той е преслед-
ван, затварян и принуден за известно 
време да емигрира в Русия. Завръща 
се след падането на Стамболовото 
правителство и се включва дейно в 

обществено-политическия и култур-
ния живот на Княжеството (дирек-
тор на Народната библиотека, член 
на Учебния съвет при Министер-
ството на народното просвещение, 
окръжен управител в Стара Загора, 
председател на Върховния комитет 
на опълченско-поборническите дру-
жества и др.).

Наред със Захари Стоянов той 
полага основите на българската мо-
дерна мемоарна традиция. Оставя 
богато книжовно наследство от бе-
летристични и исторически очерци, 
спомени, преводи и др.  ◆


