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Златю Бояджиев 
(1903 – 1976)

110 години от рождението му

Роден е в Сливен с името Пана-
йот Тодоров Христов в бедно 
семейство на текстилен работ-

ник. Завършва Богословското учи-
лище в София (1903 г.), работи като 
учител в Асеновград, Сливен и др. 
През 1908 г. заминава за Петербург, 
където учи живопис. Там се запозна-
ва с руския художествен авангард и 
е повлиян от Петербургската декора-
тивна школа. През 1912 г. се завръща 
в България. Участва в Балканската 
и Първата световна война, откъдето 

Сирак Скитник 
се завръща с орден за храброст. След 
войната работи като редактор в сп. 
„Златорог“, драматург и артистичен 
секретар в Народния театър (1923-
1924), библиотекар в Министерство-
то на просвещението, главен уредник 
на Радио „София“.

Като поет дебютира през 1905 г. със 
стихове в сп. „Художник“, по-късно 
публикува в списанията „Наш живот“, 
„Демократически преглед“, „Наблюда-
тел“, „Слънце“, „Българин“. Поезията 
му има символичен характер, отразен 
в любовни и психологично-символич-
ни стихотворения. С раждането му 
като поет се ражда и неговия псевдо-
ним – Сирак Скитник – продиктуван 
от тъгата, самотата и безизходицата, 
които тегнат тогава в душата му. Като 
художник и театрален критик той 
активно сътрудничи на списанията 
„Българска реч“, „Везни“, „Хиперион“, 

130 години от рождението
и 70 години от смъртта му
Поет, художник, художествен 
критик, публицист, драматург

(1883 – 1943) „Златорог“ и др. Рисува предимно сил-
но експресивни пейзажи и натюрмор-
ти. Отразява и трагизма на народа след 
войните в родолюбиви и символични 
картини – „Старобългарски владетел“ 
(1916), „Благовест“ (1922), „Отшел-
ници“ (1924) и др. Изявява се и като 
илюстратор на книги.

Сирак Скитник е една от най-яр-
ките фигури на българската култура 
в първата половина на XX век. Той 
упорито работи за приобщаването й 
към модерните европейски явления, 
стреми се да пренесе в България онзи 
новаторски дух, с който се е срещнал 
в Петербург. През 1919 г. той е един от 
основателите на дружеството „Родно 
изкуство“, пропагандиращо идеите за 
народностен характер на българското 
художествено творчество в рамки-
те на европейското и универсалното 
изобразително изкуство. ◆

Рубрика на Николай Балчев
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Роден е в Брезово. За-
вършва живопис в 
Националната худо-

жествена академия. Твор-
чеството му обхваща два 
основни периода – преди и 
след 1951 г. Това е годината, 
когато вследствие на тежък 
инсулт частично се парали-
зира дясната му половина. В 
следствие на това той започ-
ва да рисува с лявата си ръка 
и пресъздава в картините 
си един нов жанр, разли-
чен от познатия за него до 
тогава. От неокласически 
маниер в сюжети от селския 
бит и българската приро-
да стилът на художника се 

променя коренно в посока 
на гротесковата образност, 
множеството фигури в ком-
позициите и експресивното 
цветоусещане.

През първия период 
Златю Бояджиев създа-
ва най-ценните си плат-
на, повечето от които са 
в най-големите държавни 
музеи. В тях той на високо 
европейско ниво рисува 
българския бит – „Овчари 
край село Брезово“ (1941), 
„Свинарка“ (1945), „Мини 
Димитрово“ (1945), „Бри-
гадири“ (1947) и др. Що се 
отнася до портретите му, 
те се отличават с точен ри-
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Роден е в с. Руска Бела, Врачан-
ско. Завършва педагогическо 
училище в Берковица. Извест-

но време работи като учител, по-къс-
но завършва дипломация и право 
в София. За антифашистка дейност 
през 1941 г. е интерниран в трудов ла-
гер в Еникьой, Ксантийско, по-късно 
е преместен във военния концлагер в 
Свети Врач (днес Сандански).

През 1945 г. Асен Босев е един 
от основателите и главен редактор 
на вестник „Септемврийче“. По-
късно е главен редактор на вестник 
„Стършел“ и е един от учредителите 
и първи председател на Българската 
секция на Международния съвет по 
детската книга към ЮНЕСКО. По не-
гова инициатива през 1959 г. се осно-

Асен Босев 

вава Дом на детската книга, на който 
е пръв директор.

Асен Босев е един от най-обича-
ните творци на поезия за деца. Въ-
преки политическата ангажираност 
на някои стихотворения, като цяло 
поезията му, изпълнена с хармония 
и хумор, остава незабравима за нас: 

Похвали се зайче, 
на своето майче, 
на татко, на батко, 
на бабка, на дядко: 
 
– В училище всички 
добри ученици 
сега изучаваме 
чужди езици. 

Може би най-емблематичната му 
творба, четена от много поколения 
деца, е поемата „Мимето“. Стихотво-
ренията му, изпълнени с динамика, 
ритъм и лаконичен изказ, са не само 
забавни – те увлекателно разказват, 
обогатяват, възпитават децата с бли-
зък до техния език, засягат теми, кои-
то са актуални дори и днес.  ◆

Поет, публицист, драматург, пре-
водач

(1913 – 1997) Когато Сава не внимава

Учителят урок предава.
Децата слушат
и внимават.
А Сава си е бръкнал в джоба,
за обед мисли той,
за боба...

– Кажи какво говорех, Сава?
– За боба!...
Не, а за Варшава! –
Изсмиват се отвред другари
и сяда той
като попарен.

В дома пред Сава слагат боба,
но Сава пак е бръкнал в джоба.
Сега пък Савата
дълбоко
се е замислил... за урока.

Отпадъци

Где ще ходи
где ще скита
за отпадъци Първан –
той от къщи, без да пита,
носи новия тиган!

Баница

На баба си се хвали Яница:
– От шала ти направих баница
и рекох да я опека,
но тя защо дими така? 
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сунък и стегнато моделиране на 
формите.

След инсулта повече от 10 дни 
художникът е на границата между 
живота и смъртта. Въпреки послед-
валата парализа той събира сили в 
себе си и започва да рисува с лява-
та ръка. Тогава възникват някои от 
прекрасните му творби като „Из 
стария Пловдив“ (1958), „Бачко-
во“ (1960), „Априлското въстание“ 
(1967), „Нестинари“ (1973) и др.

Най-много картини на Златю 
Бояджиев има в Стария Плов-
див, в галерията, наречена на не-
гово име. ◆


