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Георги Караславов 
110 години от рождението му.
Писател, драматург, публицист, 
литературен критик, типичен 
представител на лявата интели-
генция в България.

(1904 – 1980)

Роден е в село Дебър, сега квартал 
на град Първомай, Пловдивско. 
Завършва реална гимназия, 

учи в телеграфо-пощенското учили-
ще в София, после в Харманли и в 
Казанлъшкото педагогическо учили-
ще (1923-1924). Учителства в родно-
то си село през 1924-1925 г. Записва 
се за студент в Агрономическия фа-
култет на Софийския университет, 
но е изключен като един от иници-
аторите на студентската стачка през 
1928 г. През пролетта на 1929 г. е в 
Прага, където завършва шести и сед-
ми семестър по агрономство в Кар-
ловия университет. През 1930 г. се 
връща в София. 

Като писател се изявява от 1916 г. 
най-напред със стихове – печата в сп. 
„Ученическа мисъл” и в. „К’во да е”. 
От 1919 г. активно сътрудничи (чес-
то като редактор) на леви печатни 
издания, излизащи до 40-те години 
– напр. сп. „Червен смях”, в. „Поляр-
на звезда”, в. „Единство”, в. „Поглед”, 
в. „Жупел”, в. „Ехо”. Като прозаик 
дебютира с книга за страданията на 
бедните деца в града – „Уличници” 
(1926). През 1927 г. издава втората си 
книга „Кавалът плаче”, а през 1931 г. 
– репортажния роман „Споржилов”, 
свързан с пребиваването му в Прага. 
Утвърждава се и по-нататък като со-
циален писател – тук заслужават да 
бъдат споменати сборниците разкази 
„На пост” (1932) и „На два фронта”, и 
повестта „Селкор” (1933). 

През 30-те и 40-те години Кара-
славов издава множество сборници 
разкази, повести, приказки, очерци. 
Най-голямо внимание привличат 
романите му „Татул” (1938) и „Снаха” 
(1942), считани (редом с „Гераците” 

на Елин Пелин) за връх в българската 
литература в пресъздаването на сел-
ската действителност преди 1944 г.

Творчеството на Г. Караславов ос-
тава и след войната обемно и богато 
в жанрово отношение, но неминуемо 
белязано от факта, че е родено под 
крилото на Комунистическата пар-
тия. Може би поради тази причина 
Караславов сякаш загубва част от 
таланта си и е определян като бол-
шевишки писател и твърд админи-
стратор. Той работи като директор на 
Народния театър (1947-1949), главен 
редактор на сп. „Септември” (1952-
1958), от 1958 до 1962 г. е председател 
на Съюза на българските писатели, 
заема и редица политически функции. 
Носител е на множество награди, през 
1961 г. получава званието академик. 
Пише пътеписи, повести, разкази, 
романи, произведения за деца. Значи-
телно място в българската драматур-
гия заемат пиесите му — „Габерови” 
(1955), „Камък в блатото” (1959), „Глас 
народен” (1962), „Майка на всички” 
(1973) и др. Като най-крупна негова 
творба от това време се явява епопея-
та „Обикновени хора”, писана в пери-
ода 1951 – 1975 г. Някои от произведе-
нията му („Снаха“, „Татул“, „Селкор“, 
„Танго“) са екранизирани.

С цялостното си литературно 
дело Караславов остава един от го-
лемите творци в българската социал-
но-реалистична литература. ◆

Катя Попова 
90 години от рождението й.
Оперна певица (сопран).

(1924 – 1966)

Родена е в Плевен. През 1947 г. 
завършва пеене в Държавната 
музикална академия – София в 

класа на професор Мара Цибулка. Съ-
щата година дебютира в Софийската 
народна опера в ролята на Есмералда в 
операта „Продадена невеста” от Бедр-
жих Сметана. През 1955-56 г. специали-
зира актьорско майсторство в „Болшой 
театър“ в Москва. След завръщането й 
в България започва нов етап в нейната 
певческа кариера. Изпълнява с успех 
редица централни партии в много-
бройни изяви, както в страната, така 
и в чужбина – в оперите на Рим, Бел-
град, Прага, Виена, Атина, Ленинград 
и другаде. Изявява се и като концертна 
изпълнителка. В продължение на две 
години (1957-1958) с извънредно голям 
успех тя пее в парижката „Гранд опера“.

Носителка е на множество от-
личия и награди от музикални кон-
курси, сред които Първа награда на 
Световния младежки фестивал в Бу-
курещ през 1953 г. и Втора награда на 
Международния певчески конкурс в 
Прага на името на Ема Дестинова и 
Карел Буриан (1954 г.)

Загива трагично на 24 ноември 
1966 г. в самолетната катастрофа на по-
лет LZ101 (на българската национална 
авиокомпания ТАБСО – предшестве-
никът на „Балкан“) край Братислава. 

Катя Попова има изключително 
голям принос за развитието на бъл-
гарското оперно изкуство. Нейна е 
заслугата на оперната сцена у нас да се 
реализират успешно и редица българ-
ски оперни творби. Важна е ролята й 
за създаването на фестивала „Софий-
ски музикални седмици”. Тя подпома-
га дейността на Плевенския симфони-
чен оркестър и е един от основателите 
и първи участници в създадения през 
1966 г. в Плевен Международен му-
зикален фестивал „Лауреатски дни”, 
наречен впоследствие на нейно име. ◆ 


