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Павел Вежинов 

100 години от рождението му.
Писател-белетрист, автор на фил-
мови сценарии. Истинското му 
име е Никола Делчев Гугов.

(1914 – 1983)

Андрей Гуляшки
100 години от рождението му.
Писател, създател на един от 
най-популярните герои в българ-
ската криминална проза – Ава-
кум Захов.

(1914 – 1995)

Роден е в с. Раковица, Ви-
динско. През 30-те и 40-
те години сътрудничи на 
левия печат. След 1944 г. 
се изявява като функцио-

нер на БКП, работи като редактор 
във в. „Литературен фронт” и сп. 
„Септември”, като гл. редактор в 
сп. „Пламък” и сп. „Съвременник”, 

Роден е в София, завърш-
ва гимназия във Варна, 
след това философия в 
Софийския университет 
(1938-1944). От есента на 

1944 г. е военен кореспондент и гл. 
редактор на в. „Фронтовак”. След 
войната работи в редица печатни 
издания – в. „Стършел”, сп. „Сеп-
тември”, сп. „Пламък”, гл. редактор 
е на сп. „Съвременник”. От 1954 
г. до 1972 г. е сценарист и зам.-ге-
нерален директор на „Българска 
кинематография”, от 1972 г. – зам.-
председател на Съюза на българ-
ските писатели. 

Публикува в печата от 1932  г., 
през 30-те години сътрудничи 
на няколко периодични издания. 

Като белетрист дебютира през 1938 
г. със сборника разкази „Улица без 
паваж”. Впечатленията от живота в 
българската армия намират място 
в разказите му и най-вече в повес-
тите „Златан” (1949), „Втора рота” 
(1949) и „В полето” (1950).

Павел Вежинов издава множе-
ство криминални романи и по-
вести – „Следите остават” (1954), 
„Произшествие на тихата улица” 
(1960), „Човекът в сянка” (1965), 
„Прилепите летят нощем” (1969), 
„Кутия за енфие”(1973) и др. Той 
е един от пионерите на модерната 
българска фантастика – да споме-
нем сборника разкази „Сините пе-
перуди” (1968) и романа „Гибелта 
на Аякс” (1973). 

Анализът на психологическите 
проблеми на съвремието бележи 
специфичен етап в творчеството 
на П. Вежинов – например в сбор-
ниците разкази „Момчето с цигул-
ката” (1963) или „Дъх на бадеми” 
(1966). Истинско явление в родната 
ни литература представлява рома-
нът „Нощем с белите коне” (1975), а 

безпрецедентен успех жъне и напи-
саната година по-късно повест „Ба-
риерата” – и двете произведения са 
филмирани. От същия период са и 
други две негови творби – повести-
те „Белият гущер”(1977) и „Езерно-
то момиче”(1977).

Павел Вежинов е автор и на мно-
го филмови сценарии – на филми-
те „Скорпион срещу дъга”, „Зарево 
над Драва”, „Тримата от запаса”, „На 
всеки километър” (съсценарист), 
„Специалист по всичко” „Трета 
след слънцето” и др.

Писателят е носител на множе-
ство награди и отличия – както 
за фронтовите си произведения, 
така и за други свои книги и фил-
мови сценарии. ◆

като директор на Народния театър, 
секретар и зам.-председател на Съ-
юза на българските писатели и др.

Първите творби на А. Гуляшки 
датират от края на 30-те години – 
„Дон Кихот от Силвеция“ (1936), 
„Смъртна присъда” (1940), но ся-
каш най-голям творчески размах 
можем да видим през 50-те и 60-те 
години. След опитите на писателя 
за реализиране на социалисти-
ческия реализъм в литературата 
(трилогията „МТ станция” (1950), 
„Село Ведрово” (1952) и „Златното 
руно” (1958)), трябва да кажем, че 
основна заслуга за изключителната 
му популярност има цикълът кри-
минални романи и повести „При-

ключенията на Авакум Захов”. 
Нека споменем някои незабравими 
творби от тази серия като „Случа-
ят в Момчилово” (1960), „Спяща-
та красавица” (1961), „През една 
дъждовна есен” (1963), „Срещу 07“ 
(1966) и др. Не случайно при посе-
щението си в Лондон през 1966 г. 
писателят е посрещнат като све-
товна знаменитост и класик в жан-
ра, по нищо не отстъпващ на Ян 
Флеминг и неговия Джеймс Бонд.

През 70-те и 80-те години бе-
летристичното творчество на 
Андрей Гуляшки е обвързано с 
философски размисли относно 
човешкото щастие и смисъла на 
живота, с проблемите, конфли-
ктите и търсенето на романтика-
та в съвремието.

Писателят умира през 1995 г. 
във Франция. ◆


