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Константин Величков
160 години от рождението му.
Писател, преводач, литерату-
рен критик, живописец, поли-
тик, общественик.

(1855 – 1907)

Роден е в Татар Пазарджик – кул-
турно-просветен център по онова 
време. Като талантлив ученик е из-
пратен на държавни разноски в Ца-
риград, където завършва френския 
лицей „Галатасарай“ (1868-1874). За-
връщайки се в родния си град, става 
учител по български и френски език, 
история и география, същевременно 
е председател на местното читалище 
„Виделина“. Изнася публични сказки, 
урежда театрални представления и пр.

Като участник в подготовката на 
Априлското въстание (1876), той е 
арестуван, но впоследствие освобо-
ден. След приключване на Руско-тур-
ската война (1878) е председател на 
Окръжния административен съвет 
в Пазарджик, а от 1879 до 1885 г. – 
народен представител за Народната 
партия в Областното събрание на Из-
точна Румелия.

От 1885 г. К. Величков живее в 
София. Като изявен русофил, по вре-
ме на правителството на Стамболов, 
той решава да напусне страната. Две 
години във Флоренция учи живопис, 

после работи като учител в Българска-
та гимназия в Солун и като служител 
на Екзархията в Цариград (1891–1894). 
Времето, прекарано в Цариград, е един 
от най-плодотворните периоди за К. 
Величков като творец. Тук той пише 
своите „Цариградски сонети“, споме-
ните „В темница“, занимава се с пре-
води, сътрудничи с най-авторитетни-
те български литературни списания. 
След падането на правителството на 
Стамболов К. Величков се завръща 
в България и заема редица високи 
постове – министър на Общите сгра-
ди и съобщенията, министър на На-
родното просвещение, министър на 
Търговията и земеделието, диплома-
тически представител в Белград. 

По негова инициатива през 1896 
г. се открива Държавното рисувал-
но училище. Самият той е автор на 
редица живописни творби, които 
днес се намират в Националната ху-
дожествена галерия, в други галерии 
из страната и в частни колекции. 
Негова е заслугата за създаване на 
закон за депозиране на 2 екземпля-
ра от всички печатни произведения 
в Народните библиотеки в София и 
Пловдив, за учредяването на Висш 
учебен съвет при Министерство на 
просвещението и на Дружеството за 
поддържане на изкуството. 

В 1904 г. К. Величков е пенсиони-
ран. С наранено честолюбие, разоча-

рован от обществено-политическата 
действителност той решава да напус-
не завинаги България. През 1907 г. 
заминава със семейството си за Фран-
ция, където същата година умира.

К. Величков е не само политик и 
общественик, но и изтъкнат лите-
ратор. През 1879 г. той става главен 
редактор на в. „Народний глас“. За-
едно с Иван Вазов съставят двутом-
на „Българска христоматия“ (1884), 
двамата редактират сп. „Наука“, а 
през 1855 г. основават литературно-
то списание „Зора“. К. Величков със-
тавя две христоматии за началните 
и горните класове. Той основава сп. 
„Ученическа беседа“ (1900-1904), 
издава и редактира сп. „Летописи“ 
(1899-1905). Пише повести, разкази, 
есета, рецензии, статии, очерци, дра-
ми, литературни студии и е един от 
първите преводачи на големи запад-
ноевропейски писатели.  ◆

Атанас Буров  

140 години от рождението му.
Банкер, финансист, дипломат 
и политик. Една от най-влия-
телните фигури в българския 
политически и икономически 
живот през първата половина 
на XX-ти век.

(1875 – 1954) Роден е в Горна Оряховица. Учи 
в родния си град и в Априловската 
гимназия в Габрово. През 1903 г. за-
вършва право и икономика в Сорбо-
ната – Париж.

Завръщайки се в България, той 
навлиза в банковото дело, което не 
е случайно – баща му е основател на 
Българска търговска банка в Русе, а 
брат му ръководи един от клоновете 
на тази банка. А. Буров участва в упра-
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