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Добри Войников 
(1833 – 1878)

180 години от рождението му
 Възрожденски учител, писател-драматург, общественик и журна-
лист, пръв български режисьор, основоположник на българския 
театър.

Роден е през 1793 г. в Банско под 
името Никола Поппетров Бе-
нин. Баща му, поп Петър, е бил 

първият учител в Банско, а майка му 
произхожда от род на заможни раз-
ложки търговци. Като малък друга-
рува с Димитър Молеров – сина на 
основателя на Банската живописна 
школа. Заедно с него, против волята 
на баща си, той заминава за Рилския 
манастир, където в началото учи 
иконопис, а после става послушник 
и през 1811 г. получава монашеското 
име Неофит. Учи в манастирското 
училище, там две години изучава и 
гръцки език, а през 1821 г. манастир-
ското настоятелство го изпраща да 
продължи образованието си в Мел-
ник, където се обучава на високо за 
времето си ниво. От 1827 г. е учител 
в Самоков, а по-късно в Рилския ма-
настир. През 1833 г. става духовник 

Неофит Рилски 
при метоха в Казанлък. От там по ис-
кане на Васил Априлов е изпратен в 
Букурещ, за да изучи взаимоучител-
ния метод на обучение. Освен това 
от него се иска и да съчини учебници 
за проектираното от В. Априлов вза-
имно училище. През 1834 г. Неофит 
се връща в България и от началото на 
1835 г. започва да преподава в ново-
откритото първо взаимно училище в 
Габрово. Много скоро, обаче, той го 
напуска и се установява за две годи-
ни в Копривщица. През този период 
Неофит Рилски издава множество 
учебници и учебни пособия, намери-
ли широко приложение в просветната 
дейност в страната: „Взаимоучителни 
таблици“ (1835), „Буквар, извлечен от 
взаимоучителните таблици“ (1835), 
„Свещенний краткий катехизис“ 
(1835), „Болгарска граматика“ (1835) 
- първата системна българска гра-
матика, която се счита за начало на 
новобългарската граматична тради-
ция, и др. През 1836 г. той изработва 
първия български глобус, а през 1837 
г. излиза от печат неговият първи 
учебник от поредицата за взаимоучи-
телния метод –„Краснописание“. Нео-
фит Рилски е и автор на първите учи-
лищни правилници – „Ученически 
дисциплинарен правилник“(1837) и 
„Устав“(1848). След учителствуване-

220 години от рождението му
Монах, книжовник, учител и 
художник, една от водещите 
фигури в българското просветно 
движение през първата полови-
на на XIX век.

(1793 – 1881) то в Копривщица той се прибира в 
Рилския манастир и продължава кни-
жовната си дейност. Получава покана 
да преподава славянски езици в бого-
словското училище на остров Халки в 
Гърция, където остава от 1848 до 1852 
година, след което се връща в Рилския 
манастир. През 1851 г. излиза учеб-
никът му „Аритметика“, а година по-
късно – „Христоматия славянского 
язика“. От 1860 до 1864 г. той е игумен 
на манастира. През 1875 г. е издаден 
неговият „Словар на българския език, 
изтълкуван от църковно-славянски и 
гръцки език“. а през 1879 г. – „Описа-
ние болгарскаго священнаго монасти-
ра Рилскаго“.

Неофит Рилски е личност с раз-
ностранни интереси. Той посвещава 
целия си живот на борбата за преу-
стройство и усъвършенстване на об-
разователната система в България, но 
се изявява и като познавач на черков-
ната музика, издава житията на Иван 
Рилски, Кирил и Методий и патриарх 
Фотий, превежда Езоповите басни, пе-
дагогически и религиозни съчинения, 
като особена стойност и значение в 
периода на Възраждането има него-
вият превод на Евангелието (1840). От 
1821 г. до края на живота си той работи 
върху българо-гръцки речник, който 
остава незавършен и неиздаден.  ◆

Рубрика на Николай Балчев
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Роден е в Шумен в семейството 
на свещеника Васил Войни-
ков. Учи в родния си град, по-

късно завършва френския колеж в 

Цариград (1856 – 1858). Завръща се 
в Шумен, където е назначен за учи-
тел и преподава българска история, 
българска граматика, словесност, 
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Роден е в добруджанското село Гюк-
чедьолюк, днес Бдинци, завърш-
ва гимназия в Добрич. Участва 

в последната фаза на Втората световна 
война. Следва няколко семестъра право 
в СУ „Св. Климент Охридски“ изучава 
и две години графика в Художествена-
та академия при Александър Бешков, 
но след това се отдава за цял живот на 
писателската професия. Работи в Ра-
дио „София“, издателство „Български 
писател“, сп. „Пламък“, в. „Литературен 
фронт“, като съветник в Съвета за ду-
ховни ценности към Държавния съвет, 
член в Програмния съвет на БНТ. Автор 
е на повече от 20 книги, някои от които 
са преиздавани многократно в България 
и в чужбина. Първата му издадена твор-
ба е поемата „Млади“ (1941), следват 

Ивайло Петров / 
Продан Петров Кючуков

90 години от рождението му 
Писател, редактор, художник.

(1923 – 2005)
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френски и гръцки език, математи-
ка и музика. Именно той въвежда 
музиката като учебна дисциплина, 
подновява дейността на местното 
читалище и създава първия уче-
нически оркестър. Заради общест-
вено-политическата си дейност и 
непримиримата борба за църковна 
независимост е принуден да еми-
грира в Браила. В румънския град 
той продължава да учителствува, 
но не само това – подготвя първия 
брой на патриотичния вестник „Ду-
навска зора“, организира българска 
любителска театрална трупа. Добри 
Войников участва и в дейността на 
Браилския таен революционен ко-
митет, а когато живее за известно 
време (от 1871 г.) в Букурещ, съ-
трудничи на Любен Каравелов във 

вестник „Свобода“. Своята учител-
ска и театрална дейност продължа-
ва по-късно и в Гюргево, а през 1875 
г. се завръща в Шумен, но след като 
приема осигуряващото му безопас-
ност руско поданство. По време на 
Руско-турската война е назначен за 
преводач в щаба на 12-и армейски 
корпус и за участието си в бойните 
действия през 1877 г. получава Ор-
ден с декорации. След като напуска 
корпуса, той се установява в Тър-
ново и става управител на сиропи-
талище. Изпълнявайки поръчения-
та на Гражданския щаб в Търново, 
Д. Войников съпровожда френски 
кореспондент по местата на бойни-
те действия, престоява с него в Еле-
на, Казанлък, двамата посещават 
болници и лазарети по пътя на ар-

мията. Заразен от тиф, умира през 
1878 г., ненавършил 45 години.

Двайсетгодишният учителски 
труд на Добри Войников оставя дъл-
боки следи в българското образова-
ние. Той обръща особено внимание 
на хуманитарните дисциплини - ав-
тор е на христоматията „Сборник от 
разни съчинения“(1860), на учебни 
помагала по граматика, литератур-
на теория и история, на антология 
на френската литература. Автор е на 
няколко исторически пиеси и коме-
дии, най-известната от които е „Кри-
воразбраната цивилизация“ (1871), 
смятана за най-добрата българска 
комедия до началото на 20-ти век. 
Пиесите на Добри Войников съста-
вят главния репертоар на българския 
възрожденски театър.  ◆

сборникът разкази „Кръщение“ (1953) 
и повестта „Нонкината любов“ (1956), с 
която той става популярен. През 1961 г. 
излиза романът му „Мъртво вълнение“, 
после „Преди да се родя“ (1968), „След 
това“ (1971), „Объркани записки“ 
(1971) и поредица от повести и сборни-
ци с разкази. Романът „Хайка за вълци“ 
(1982) е несъмнено най-значителното 
произведение на писателя, удостоено 
с наградата на Съюза на българските 
писатели. Следват сборниците разка-
зи „Цветът на мечтите“ и „Объркани 
записки“, „Втора книга“ (1989), рома-
ните „Присъда смъртна“ (1991) и „Ба-
ронови“ (1997). Ивайло Петров е пряк 
продължител на селската тема в лите-
ратурата – пресъздава драмата на бъл-
гарското село, опитвайки се паралелно 
с това да анализира специфичната душа 
на българина. Изобразява родната Доб-

руджа, нейното развитие и промени, 
отразяващи се в живота и психиката 
на хората. Прозата му е стилово и те-
матично разнообразна, анализираща 
междучовешките взаимоотношения от 
най-различни ъгли.

Ивайло Петров е носител на множе-
ство отличия, сред които Голямата на-
града за цялостен принос в българската 
книжовна култура „Хр. Г. Данов“, награ-
дата „Йордан Йовков“, диплом и златен 
медал на Международната академия на 
изкуствата, званието „Почетен гражда-
нин на град Добрич“, орден „Стара пла-
нина“ първа степен и други. Творбите 
му са преведени на много езици, някои 
от тях са филмирани.

С присъщата си скромност Ивай-
ло Петров не се смята за успял писател, 
още по-малко за добър художник. Той 
не занимава околните със себе си, гледа 
на живота от позициите на скептицизма 
и затова държи затворено личното си 
пространство, като открехва към него 
само една единствена врата – своето 
творчество, като литература или като 
маслено платно.  ◆


