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Бачо Киро / Киро Петров Занев 
180 години от рождението му.
Учител и книжовник, поет, чита-
лищен деец, фолклорист, рево-
люционер – участник в Април-
ското въстание.

(1835 – 1876)

Тома Измирлиев 
120 години от рождението 
и 80 години от смъртта му.
Писател-сатирик, журналист. 
Брат на поета Христо Смирненски.

(1895 – 1935)

Рубрика на Николай Балчев | Снимки: auction. bg

Киро Петров (бачо Киро) е 
роден в търновското село 
Бяла черква (тогава – Гор-
ни турчета). Остава без 
баща, когато е 6-годишен 

и семейството се нарежда сред най-го-
лемите бедняци в селото. През 1847 г. 
майка му го праща да учи четмо и пис-
мо в Батошевския манастир, намиращ 
се близо до Севлиево. Той упорито се 
самообразова, съвсем млад става учи-
тел и над 20 години учителства по тър-
новските села.

Постепенно Бачо Киро се проявява 
като виден възрожденски просветител 

и педагог. Прилага модерни за времето 
си методи на обучение и обръща из-
ключително внимание на патриотич-
ното възпитание на младото поколе-
ние. Създава първото селско читалище 
„Селска любов“ и организира театър в 
Бяла черква и няколко околни села. 
Той е непримирим враг на гърцизма, 
което се проявява не само в творчест-
вото му, но и в участието му в църков-
ната борба, заради което през 1864 г. е 
задържан в Търновския затвор.

Бачо Киро израства като изтъкнат 
книжовник и публицист. Той е автор на 
три описания, свързани с родното му 
село и неговата околност, които съдър-
жат важен стопански и етнографски 
материал. Автор е на драми, записки 
за исторически събития, стихотворе-
ния, две-три народни приказки, ис-
ториографски изследвания, пътеписи 
(„Пътуванието на Бача Кира“ (1873) 
и „Второто пътувание на Бача Кира“ 

(1874). Събира множество фолклорни 
материали, а поезията му е пряко свър-
зана с народното творчество.

През 1872 г. Бачо Киро става един 
от основателите на Белочерковския ре-
волюционен комитет. Участва активно 
в подготовката за въстание, а след ре-
шението за вдигането му през проле-
тта на 1876 г. с помощта на свои съ-
мишленици събира чета, наброяваща 
повече от 100 човека. При потушава-
нето на въстанието успява да се спаси, 
но впоследствие е предаден, арестуван 
и осъден на смърт чрез обесване. По-
казателно за личността на Бачо Киро е 
достойното му държание пред турския 
съд, където отказва да се прави на луд, 
както го съветва неговият защитник, 
и гордо поема своята отговорност, де-
кламирайки на турски :

Аз един Бачо Киро съм
без страх от турчин комита съм.
Пушка на рамо турих,
Дряновски манастир намерих.
Правдата да диря излязох,
въжето си на врата сам метнах!
Днес името на Бачо Киро носят 

множество читалища и училища из 
цялата страна, както и една от най-
посещаваните пещери в България, 
намираща се западно от Дрянов-
ския манастир.  ◆

Роден е в гр. Кукуш, Егейска 
Македония. Учи в родния 
си град и в гимназията в 
Битоля. През 1913 г. за-
едно с други македонски 

бежанци семейството му се премест-
ва в София – в бедняшкия квартал 
Ючбунар. В София той постъпва във 
Военното училище, а по-късно, със 
спечелена стипендия, заминава да учи 
в Цариградския лицей. Обучението 
му е прекъснато от Първата световна 
война – той е мобилизиран и изпра-
тен на фронта. След войната работи 
като чиновник в София и сътрудничи 
на множество хумористични издания 
– „К‘во да е“, „Българан“, „Щурец“, 

„Червен смях“, „Звънар“, „Смях и съл-
зи“ и др. За кратко време (1922 – 1923 
г.) издава заедно с брат си Хр. Смир-
ненски сп. „Маскарад“, имащо за цел 
да обединява творци с леви и общо 
демократични възгледи. В творчест-
вото си използва над 70 псевдонима.

След събитията през 1925 г. Тома 
Измирлиев е принуден да се засели в 

Хасково при родителите на жена си. 
Там работи като контрольор в ок-
ръжната сметна палата и редактира 
в. „Утринна поща“. В Хасково изли-
зат и две негови книги с хуморис-
тични творби – „Премеждия“ (1930) 
и „Смях и злъч“ (1931), подписани с 
псевдонима Фома Фомич. Участва и 
в издаването на три тома събрани съ-
чинения на Христо Смирненски.

Умира вследствие на остра инфек-
циозна болест. Погребан е в София.

Депутат
 
Депутат! Депутат!
То е чудо занаят!
Спиш и дремеш си рахат,
а омръзне ли ти, брат,
станеш – взимаш важна поза,
понапсуваш тез, онез
и си дремеш, пак благат,
верен на дълга си свят...
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Владимир Башев 
80 години от рождението му.
Творец, считан за най-яркия млад 
представител на новата българ-
ска поезия, журналист, преводач.

(1935 – 1967)

Депутат! Депутат!
Мил и сладък занаят;
чест, пари, имунитет,
в трена – без пари билет,
а на всичко туй отгоре,
щом от скука се мориш,
хайде, братко, във Париж
на държавен гръб вървиш...

Депутат! Депутат!
Щом закъсаш, мили брат,
сам приготвяш си проект,
с някой подпис за ефект,
и след тоя жест велик
гюндулукът ти за миг
ето го увеличен
с двеста левчета на ден!

Депутат! Депутат!
Туй е божа благодат!
Без усилия и мъка
сам нареждаш си айлъка!
Не ти трябват мини златни,
нито сделки неприятни,
цялата хазна пред теб
чака като топъл хлеб!

Дни
 
Кой разправя, че България 
чакат мрачни бъднини? -
Погледнете в календарите, 
колко много светли дни,
колко дати на величие, 
на победи в мир и бран,
колко слава и отличие 
за народа ни избран!
 
Ден на родните будители! 
Ден на нашето дете!
Ден на славните учители, 
що ни учат да четем!
Ден на куците, на слепите, 
ден на бедния студент,
ден на книги, на земята ни – 
всеки ден по някой Ден!
 
А когато в календарите 
не останат вече дни,
ще изгоним лесно старите 
и бракувани светци,
после ще попълним датите 
празни с чиста съвест ний
с имената на познатите 
днешни наши големци.

 И сервилни, кротки, хрисими, 
със усмихнати лица,
като ангели изписани 
с чисти, девствени сърца,
ще надигнем пак плакардите 
и ще тръгнем на парад,
ще изпълним булевардите 
на измъчения град.
 
Придружени от кокетните 
и разглезени жени,
ще прибираме в касетките 
левчетата грешни ний;
след като се натършуваме 
в милостивите сърца,
вечерта ще потанцуваме 
в чест на гладните деца...
 
Кой твърди, че за България 
идат мрачни бъднини?
Погледнете в календарите 
колко много светли дни!
И при толкоз дни трогателни 
на величие и мощ
пак витае над земята ни 
черна, непрогледна нощ! ◆

Роден е в София, къде-
то завършва гимназия и 
българска филология в 
Софийския университет. 
Работи в редакциите на 

вестниците „Народна младеж“, „Ра-
ботническо дело“, „Пулс“ и „Литера-
турен фронт“. За първи път още като 
ученик публикува през 1950 г. във 
в. „Самоковска трибуна“. В периода 
1957 – 1967 г. създава шест стихо-
сбирки (последната „Ателие“ излиза 
посмъртно през 1967 г.), две поеми, 
либрета за опери, множество стихо-
творения, занимава се с преводи на 
съвременни руски поети, пише де-
сетки текстове на песни, литератур-
ни статии, есета, очерци.

Близък до висшето партийно 
ръководство, той има възможност-
та да представя и да помага на бра-
тята си по перо.

Владимир Башев умира на 32 го-
дини при автомобилна катастрофа.

Днес жилището, в което той е 
живял до смъртта си, е част от На-
ционалния литературен музей и съх-
ранява ръкописи, кореспонденция, 
снимки, вещи и близо 2500 книги от 

личната му библиотека.
На името на Владимир Башев вся-

ка втора година се присъжда нацио-
нална награда за поезия.

Размисъл
  На Никола Инджов

Ако няма какво да дадем на света,
за какво сме родени?

Ний не щем нито славата, ни участта
на големите гении!
Просто трябва
да имаме нежността
на оная незнайна женица,
дето първа втъкала е прелестта
на земята ни във шевица.
Просто трябва
да имаме скъпия дар,
озарил оня майстор чудесен,
който първи е теглил

върху явора шар
и дървото е станало песен.

Ний не щем нито славата, ни участта
на големите гении!

Нас ни стига признателността
на едно поколение.
Трябва само
да носим една сръчна ръка
като Кольо Фичето, дето
да реди мълчаливия камък така,
че да трогва сърцето.
Трябва само
да носим две могъщи крила,
като тия на майстор Манола,
за да идем
отвъд скоростта на звука
и над дързостта на сокола.

Нас ни стига признателността
на едно поколение!

Нека само една дръзка мечта
въплътим във творение.
Нека станем
лесът срещу зъл суховей!
Нека бъдем
дъждът на пшениците гъсти!
Нека мъртвият болен да оживей
изпод нашите пръсти!
Нека страшните атоми се укротят
във ръцете ни
като житни зрънца,
да поникнат и ни дадат
милиарди слънца!
Нека само една дръзка мечта
въплътим във творение,
за да имаме право да легнем в пръстта,
дето спят толкова гении!  ◆


