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Михалаки Георгиев 

160 години от рождението му.
Писател, публицист, обществе-
ник, дипломат, стопански деец.

(1854 – 1916)

Константин Иречек 
160 години от рождението му.
Чешки историк, български по-
литик и министър на Народното 
просвещение, автор на първия 
академичен труд по история на 
България, член на Виенската ака-
демия на науките.

(1854 – 1918)

Роден е във Видин, където за-
вършва местното училище. 
Характерът на препитанието 

на жителите на Видин и околните 
села – земеделието го насочва към 
аграрното образование, което полу-
чава в Селскостопанското училище в 
чешкия град Табор. Завършва го през 
1874 г., след което се завръща в Бълга-
рия и дълги години работи като учи-
тел в родния си град, в Лом и в София. 

М. Георгиев посвещава почти це-
лия си живот на административното 
и стопанското изграждане на следо-
свобожденска България. Неговата 
дейност е всеобхватна – работи и като 
управител на Видинската митница, 
ревизор на митниците в България, 
началник на Земеделско-индустриал-
ното отделение в Министерството на 
финансите, публикува материали на 
земеделска тематика, съставя и изда-
ва селскостопански учебници, напис-
ва първия учебник по ботаника за 
средните класове в България (1882), 
книгата „Билките в народната ни ме-
дицина“ (1883) и е един от първите 
радетели и организатори на земедел-
ското образование в България. Той е 

сред основателите на Българското зе-
меделско дружество и е главен орга-
низатор на първото българско „Земе-
делческо и промишлено изложение“ 
през 1892 година в Пловдив, пред-
шественик на сегашния Пловдивски 
панаир. Инициатор и организатор е 
на първата българска държавна ло-
тария. Няколко години работи като 
български дипломатически предста-
вител във Виена и в Белград.

Като писател-белетрист се изявя-
ва от 1890 г. с теми из живота на бъл-
гарското село. Пише разкази, очерци, 
хуморески и по самобитен начин до-
пълва критико-реалистичната линия 
в литературата ни от този период. 
Несъмнена е заслугата му за разви-
тието на краткия разказ в българската 
литература. Разказите си М. Георгиев 
публикува почти изцяло в периодич-
ния печат, по-късно повечето от тях 
събира и издава Иван Вазов. Често 
в творбите му се преплитат хумор и 
трагизъм, езикът му е колоритен, из-
пъстрен с пословици, поговорки, ди-
алектизми и турцизми, които го пра-
вят труден за възприемане в днешно 
време. М. Георгиев е първият българ-
ски писател, създал оперно либрето. 
По-известни негови произведения 
са: „Три срещи. Спомени от минало-
то“ (1899), „Така се лъже човек. Ху-
мореска“ (1899), „Меракът на Чичо 
Денчо“ (1901), „От късмета е всичко 
на тоя свят“ (1904), „Бирникът дошел 

– драматизация“ (1905), „Тахир Бего-
вица“ (1910) и др.

През 90-те години на XIX век до-
мът на писателя се превръща в сре-
дище за срещи и разговори на хората 
на изкуството по онова време. Затова 
не е случайно, че по-късно М. Геор-
гиев става един от основателите на 
Дружеството на българските писате-
ли и журналисти „Славянска беседа“. 
Създава и редактира едно от първите 
земеделско-стопански списания „До-
макин“ (1884-85). Публицистичната 
му дейност се отличава с честност и 
неподкупност, чиито принципи се 
стреми да спазва в редактирания от 
него през 1906-1908 г. ежедневник 
„Балканска трибуна“.

Любопитен факт е връзката меж-
ду Михалаки Георгиев и Петър Дънов 
– Учителя. Историческите източници 
говорят за съпричастието на М. Геор-
гиев към духовното учение на Учителя 
и редовното му участие в срещите на 
т.нар. „Всемирно бяло братство“.  ◆

Роден е през 1854 г. във Виена 
в семейство на чешки инте-
лектуалци (дядо му е видният 

чешки славист, етнограф и езиковед 
П. Й. Шафаржик). Средата, в която 
израства и се движи, създава у него 
конкретен интерес към южните сла-
вяни. През 1875 г. завършва история 
с докторат в Карловия университет в 
Прага. Специализира история на сла-
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Камен Калчев 
100 години от рождението му.
Писател, публицист, обществе-
ник, функционер на комунисти-
ческата партия.

(1914 – 1988)

вяните, а дисертацията му е озагла-
вена „История на българите“ („Ději-
ny národa Bulharského“). Тази тема не 
е случайна, а е продиктувана от трай-
ните по това време контакти на Ире-
чек с проф. Марин Дринов и други 
български книжовници. Историята 
е публикувана на чешки, немски, по-
късно и на руски език, претърпява и 
няколко български издания. По този 
труд, който реално остава недовър-
шен, Иречек продължава да работи 
до края на живота си.

От 1877 г. Иречек преподава в 
Пражкия университет – чете лекции 
по география на Балканския полу-
остров и история на балканските 
народи. През 1879 г. по покана от 
българска страна той заминава за 
Княжество България, където е назна-
чен за главен секретар, а после за ми-
нистър на новосъздаденото Минис-
терство на народното просвещение. 
По-късно е председател на Учебния 
съвет при министерството, извест-
но време е и директор на Народната 
библиотека „Кирил и Методий“ в Со-
фия. Иречек усилено работи върху 
устройството на учебната система в 
България и има принос за създаване-
то на редица културни институции.

През 1884 г. се завръща в Прага, 
където преподава всеобща история 
в Карловия университет, а от 1893 
г. до смъртта си е професор по ис-
тория на славянските народи във 

Виенския университет.
Като историк Иречек се отличава 

с изключителна ерудиция, прецизно 
тълкуване на фактите и комплекс-
но използване на данните от всич-
ки обществени науки. Той създава 
произведения, представляващи един 
изчерпателен за времето си географ-
ско-исторически, политически и кул-
турен образ на тогавашна България 
и българите – да споменем първия 
му научен труд „Книгопис на ново-
българската книжнина. 1806-1870“ 
(1872), „Пътувания по България“ 

(1888), „Княжество България“ (1891), 
„Български дневник“ (публикуван за 
пръв път през 1930 г.), и др.

За нас, българите, Константин 
Иречек се е превърнал в символ, 
явява се носител на положително-
то, културното, доброто, което идва 
от Европа в труден за страната ни 
момент. Затова е изключително по-
пулярен и обичан, и като израз на 
признателност неговото име носят 
например две селища в България 
(Иречек и Иречеково), връх „Ире-
чек“ в Рила и др.  ◆

 „(...) Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа 
на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за тол-
кова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо“. 
„Българите са много мили с чуждите и бързо ги приемат за свои. Бедата обаче 
е там, че те много лошо се отнасят към своите си“.   К. Иречек

Истинското име на писателя е 
Петър Митев Калчев. Роден 
е в с. Керека, Дряновско, 

завършва гимназия в София. Като 
член на ВМРО (обединена) през 
1935 г. е арестуван и лежи една годи-
на в Софийския затвор.

Завършва висше икономическо 

образование, но по-късно се отдава 
почти изцяло на литературата. След 
9-ти септември 1944 г. е редактор във 
в. „Септемврийче“, сп. „Пламъче“, сп. 
„Септември“, работи като гл. редактор 
и директор на издателство „Български 
писател“, гл. редактор на Издателство-
то за литература на чужди езици, пред-
седател и зам.-председател на Съюза на 
българските писатели.

Започва литературния си път със 
стихове, издава над 30 книги с разка-
зи, повести, романи, романизирани 
биографии (многократно разработ-
ва живота и делото на Г. Димитров), 

пътеписи, мемоари, драми и произ-
ведения за деца. Написал е над 20 
романа, които го правят уважаван 
за времето си интелектуалец. Удос-
тояван е с множество награди – ор-
ден „Г.Димитров“, орден „Народна 
република България“ първа степен, 
със званието „Народен деятел на 
културата“ и др. Сред по-извест-
ните му произведения са романите 
„Живите помнят“ (1950), „На грани-
цата“ (1953), „Двама в новия град“ 
(1964), „Маски“ (1971), „Огледало-
то“ (1977), сборникът „Софийски 
разкази“ (1962) и др.

След 1989 г. творчеството му е 
подложено на множество критики 
заради налаганата в него социалис-
тическа идеология.  ◆


