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Сава Филаретов 
190 години от рождението му.
Възрожденски просветител, 
книжовник, общественик, пуб-
лицист.

(1825 – 1863)

Емануил Попдимитров 

130 години от рождението му.
Поет, прозаик, драматург, лите-
ратуровед, философ, художник, 
общественик.

(1885 – 1943)

Рубрика на Николай Балчев | Снимки: Интернет

Роден е в сливенското село 
Жеравна – културно сре-
дище от периода на ран-
ното Възраждане. Учи в 
местното килийно учили-

ще, продължава образованието си в 
Котел при известния възрожденски 
учител Сава Доброплодни. Няколко 
години учителства в Шумен, след кое-
то местните културни деятели го из-
пращат да се дообразова в известното 
гръцко училище в Куручешме – Ца-
риград. Там получава от съучениците 
си прякора „филарет“ – обичащ до-
бродетелта. Жаждата за знания го от-
вежда през 1849 г. в Одеската гимна-
зия. Той пристига там вече със средно 

образование и опит като учител. Ня-
колко години по-късно следва в Мос-
ковския университет като стипенди-
ант на Иван Денкоглу. Сближава се 
с руски слависти, историци, учени и 
писатели, които се стреми да запознае 
с българската писменост и фолклор. 
След като завършва в Историко-фи-
лологическия факултет през 1857 г., 
заедно с Ив. Денкоглу посещава мно-
го европейски градове и се запозна-
ва с личности като П. Шафаржик, В. 
Ханка, Фр. Миклошич и др. Когато се 
завръща в България, преподава в Со-
фия (1857 – 1861) в основаното там от 
Денкоглу училище и открива първото 
девическо училище в града.

Изявявайки се като активен пуб-
лицист, Сава Филаретов сътрудни-
чи на български и руски списания и 
вестници. Създава и кратък разго-

ворник за изучаване на български 
език, предназначен за руските вой-
ски, участващи в Кримската руско-
турска война.

Сава Филаретов се издига сред най-
изтъкнатите български просветители 
и учители. Той е един от основополож-
ниците на модерното образование в 
страната ни, изявява се като виден об-
щественик от периода на Възраждане-
то, участва активно и в националната 
църковна борба. Заради активната си 
патриотична и просветна дейност е на-
клеветен от гръцкото духовенство и ос-
манските власти започват да го преслед-
ват като руски шпионин. През 1861 г. е 
принуден да напусне София. Заминава 
за Русия и последните години от живота 
си работи в руски дипломатически ми-
сии – последната в Кайро, където е из-
пратен по здравословни причини. Там 
умира от туберкулоза едва 38-годишен.

Днес родният дом на просвети-
теля в Жеравна е превърнат в му-
зей. Автентичният вид на къщата 
отпреди 200 години е запазен, а в 
музея могат да се видят много от 
личните вещи на Сава Филаретов и 
неговото семейство.  ◆

Роден е в с. Груинци, Бо-
силеградско в заможно 
свещеническо семейство. 
От малък проявява лите-
ратурни интереси. Гимна-

зиалното си образование завършва в 
Кюстендилското педагогическо учи-
лище (1904). Известно време учител-
ствува, но амбициите му са по-висо-
ки. През есента на 1907 г. заминава с 
държавна стипендия да следва земе-
делие в Монпелие, Франция. Новата 
специалност не го удовлетворява, 
влекат го по-скоро литературата и 
философията. След година се завръ-
ща за кратко време в България, а през 
1909 г. отново заминава – този път за 
Фрибург, Швейцария. Там завършва 
философия и подробно се запознава 

с творчеството на най-изтъкнатите 
представители на класицизма, ро-
мантизма и символизма в западно-
европейската литература. Отново се 
завръща в България през 1912 г. 

След избухването на Първата 
световна война Е. Попдимитров е 
мобилизиран, впоследствие е изтег-
лен в тила като преводач.

От 1923 г. до края на живота си е 
частен доцент по сравнително литера-

турознание в Софийския университет.
Ранната поезия на Е. Попдими-

тров е наивно романтична. За пръв 
път публикува стихове през 1907 
г. в сп. „Художник“ – трибуна на 
младите поети-символисти. През 
1912 г. излиза първата му стихо-
сбирка „Сънят на любовта“, следват 
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Борис Димовски 

90 години от рождението му.
Художник-график, карикатурист, 
творец в областта на графичния 
дизайн, сценографията, стенописа.

(1925 – 2007)

„Дневникът на самотния“, „Песни“, 
„Плачущи върби“. Преди Първата 
световна война създава и цикъла 
„Женски портрети“, съдържащ едни 
от най-хубавите стихотворения в 
българската интимна лирика. Сред 
множеството последвали негови 
съчинения е застъпено разнообра-
зието на почти всички литературни 
жанрове – лирика, лирико-епически 
поеми, проза, драматургия, литера-
турна теория и критика – „Естети-
ката на Бергсон“ (1923), „Френският 
символизъм“ (1924), изследвания 
– „Ботев като поет“ (1941) и др. 
Пише произведения за деца, автор 
е на философски студии. Във фи-
лософско-литературните си статии 
Е. Попдимитров ревностно защи-
тава идеализма във философията 
и символизма в литературата. Съ-
трудничи на множество списания 
(„Демократически преглед“, „Факел“, 
„Звено“, „Хиперион“, „Завети“ и др.) 
и вестници. И като поет, и като ли-

тературен критик той остава в кръга 
на българския символизъм, а фило-
софският му мироглед е видим в ця-
лата му поезия.

Не може да отминем патрио-
тичната и обществената дейност на 
поета. Той превежда и издава на съ-
временен български език основни 
произведения на старобългарската 
литература, съпричастен е към теж-
ката съдба на Западните покрайни-
ни след Ньойския договор от 1919 г., 
участва в делегацията на защитни-
ците на българското еврейство през 
40-те години на миналия век. Като 
покровител на изобразителното из-
куство той открива изложби на пове-
че от 30 наши художници. През 1925 
г. успява заедно със Сирак Скитник 
да издейства от Министерството на 
просвещението стипендия за Влади-
мир Димитров-Майстора. Самият Е. 
Попдимитров се изявява също като 
художник – рисува с молив и масле-
ни бои пейзажи и портрети.  ◆

Роден е в с. Яворово, Пло-
вдивско. След като завърш-
ва гимназия в Асеновград, 
учи в Художествената ака-
демия в класа на проф. 

Илия Бешков (1949 – 1951). 
Работи в областта на карикату-

рата, илюстрацията, плаката и др. 
Илюстрира над 200 книги за деца и 
възрастни. Той е един от художници-
те, допринесли за развитието на са-
тиричната илюстрация с космическа 
тематика при създаването на сп. „Кос-
мос“, работи като художник във в. 
„Труд“, във в. „Стършел“, като редак-
тор и художник в БНТ, сътрудничи на 
Българска кинематография. Забеле-
жителна е творческата му работа съв-
местно с писателя Радой Ралин. Два-
мата са считани за най-смелия тандем 
в българската култура, противопоста-
вил се на политическата диктатура у 
нас по времето на социализма.

Представил е множество свои из-
ложби из цяла България, както и в 
чужбина – в Кувейт, Индия, Швейца-
рия, Полша, Австрия и др.

В началото на демокрацията 
няколко години (1990 – 1994) той 
се движи във водите на политиче-
ския живот като депутат в Народ-
ното събрание.  ◆

ИРЕН
Наведен, на пейка самотна седях уморен
сред някакъв шумен и стар булевард непознат.
Ехтеше тълпата пред мене в стохилядний град,
наведен, на пейка самотна седях уморен
 и мислех за тебе, Ирен!
 
Аз мислех в забрава, тъжовен и блед, примирен,
как пътя ми с тръне съдбата навеки постла,
а сивата Грижа над мене наведе крила,
и мислех в забрава, тъжовен и блед, примирен
 за моята младост, Ирен.

Припомних си вашето знаме и праздничний ден,
ръцете, косите и твоите бледни черти,
на ранна бе смърт обещана, обречена ти!
Припомних си светлото знаме и празничний ден
 и горко заплаках, Ирен!

А после: и тъмния креп над вратите развян,
воал и кандило... и бледно и строго лице,
и твойте за път безнадежден скръстени ръце!
Припомних си тъмния креп над вратите развян
 и плаках за тебе, Ирен...

И ето – в разгара ликуващ на слънчеви ден –
аз пак се намерих след стар булевард непознат,
ехтеше тълпата безгрижна в стохилядний град,
а тъжен, в разгара ликуващ на слънчеви ден –
 аз плачех за тебе, Ирен.


