
28 Роден глас

Рубрика на Николай Балчев | Снимки: slanchogledistz.wordpress.com, bgestrada.com, sdtrb-sofi a.com

ГО
Д

И
Ш

Н
И

Н
И

Кирил Христов 

140 години от рождението му.
Поет, белетрист, драматург и 
преводач.

(1875 – 1944)

Роден в Стара Загора. На 2 годи-
ни остава сирак – родителите 
му са убити от турците. Учи в 

родния си град, в Самоков, Търново 
и София. През 1895 г. е изпратен като 
стипендиант в Морското училище 
в Триест, където се запознава с кла-
сическата и съвременната италиан-
ска поезия. Известно време живее в 
Неапол и Лайпциг. Преподава бъл-
гарски език и литература в Пражкия 
университет, през 1901 г. е назначен на 
работа в Университетската, а по-късно 
в Народната библиотека в София. 

По време на Първата световна 
война (1914 – 1918 г.) е военен корес-
пондент на в. „Военни известия“.

Поддържа тесни връзки с много 
свои съвременници-литератори – Ив. 
Вазов, А. Балабанов, Д. Габе, А. Стра-
шимиров (с него в периода 1901–
1912  г. редактира сп. „Наш живот“), 
Елин Пелин, К. Величков, П. Яворов, 
П. П. Славейков и др.

К. Христов е един от най-скандал-
ните и най-цензурирани български 
писатели. Животът му е съпроводен 
с непрекъснати разпри с враговете 
му – писатели и критици. Присъщо 
му е и особено високо самочувствие, 
но през 1921 г. пропада опитът да ста-
не пълноправен член на Българската 
академия на науките. Пословичен е и 
неговият стремеж да получи народна 
пенсия, която би му осигурила въз-
можността свободно да твори. През 
1922 г. напуска България, преследван 

от самовнушението, че ще бъде убит. 
Установява се в Лайпциг, където ръ-
ководи семинар по български език и 
литература. От 1930 г. води курсове 
със същото съдържание и в Пражкия 
университет. Завръща се в България 
през 1938 г.

Творческата си дейност К. Хри-
стов започва с преводи – на С. Надсон 
и А. Плешчеев. Впоследствие в про-
дължение на почти 3 десетилетия той 
превежда произведения от М. Лер-
монтов, А. Пушкин, Я. Връхлицки П. 
Безруч, У. Шекспир, Фр. Шилер и др. 

Първата стихосбирка на Кирил 
Христов „Песни и въздишки“ излиза 
през 1896 г., година по-късно излизат 
„Трепети“, следват „Вечни сенки“ и 
поетичната книга „На кръстопът“. В 
предговора на излезлите през 1903 
г. негови „Избрани произведения“ 
Иван Вазов го провъзгласява за най-
талантливия тогавашен млад поет.

Периодът 1912 – 1918 г. е може би 
най-интензивният в творчеството на 
К. Христов. Тогава излизат възпява-
щите подвизите на българските вой-
ни стихосбирки „Към Цариград“, „На 
нож“, „Победни песни“, пише драми, 
разкази, статии, епиграми. По това 
време той е обвинен в шовинизъм 
и си спечелва много врагове. През 
1920 г. излиза скандалният му роман 
„Тъмни зори“, считан за първия еро-
тичен роман в българската литерату-
ра. През 20-те и 30-те години поетът 
пребивава в Лайпциг, Йена и в Прага 
(там възниква цикълът сонети „Ка-
менният блян на Прага“, 1932 г.). От 
1928 г. до 1930 г. работи върху голя-
мата епична поема „Чеда на Балкана“, 
през 1937 – 1938 г. излизат стихо-
сбирката „Вълнолом“ и научно-фан-
тастичната драма „Откривател“. След 
завръщането си в България (1938) 
пише драмата „Майстор и дявол“, 

сборника стихове и разкази „Прос-
тори“, стихосбирките „Игра на без-
дни“ и „Последни пожари“.

Кирил Христов представлява 
противоречива, но безспорно ярка 
личност в българската литература 
през първата половина на 20-ти век. 
Много от днешните софийски улици 
помнят твореца, когото дори доста 
по-възрастният от него Вазов го е на-
ричал „бае“. Кирил Христов е живял 
в столицата на повече от десет адре-
са, последният – на бул. „Овча купел“ 
– е делил съвместно с втората си съ-
пруга чехкинята Ноеми Молнарова 
(първата му жена Невена Палашева 
умира едва 28-годишна от туберку-
лоза). Две години след смъртта му 
Ноеми продава общия дом и се за-
връща в родината си.

Интересен и разнообразен е жиз-
неният и творчески път на поета Ки-
рил Христов. От всичко, което знаем 
за него, сякаш като най-траен и осе-
зателен спомен ще остане възторже-
ното му възклицание:

Пиян съм аз от мойте младини
тъй хубаво е всичко окол мене!
Жени и вино! Вино и жени!  ◆

Константин Величков

Родена е в с. Розов кла-
денец, Старозагорско. 
Своеобразното пев-
ческо умение Стефка 
Съботинова явно на-

следява от предците си – пресел-
ници от Беломорска Тракия. Дъл-
ги години (от 1954 до 1966 г.) тя е 
хористка и солистка в Държавния 
ансамбъл „Филип Кутев“, с който 
гастролира и в най-големите кон-
цертни зали по света. 

В периода 1973 – 1985 г. е со-
листка към редакция „Народна 
музика“ на Българското нацио-
нално радио и певица в Ансамбъ-
ла за народни песни към радиото. 
Има множество турнета в страна-
та и в чужбина. Тя е единствената 
певица със солови песни в първия 
албум на Марсел Селие „Мисте-
рията на българските гласове“, в 


