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Добри Христов 
140 години от рождението му.
Композитор, музиковед, хоров 
диригент, музикален педагог. 
Най-крупната фигура в българ-
ската музикална култура през 
първите две десетилетия на XX в.

(1875 – 1941)

Роден е във Варна. Още като 
малък проявява интерес към 
музиката – свири на флейта и 

цигулка, дори се опитва да компози-
ра. След като завършва гимназия, ра-
боти като основен учител. През 1900 
г. със стипендия, осигурена от негови 
съграждани, заминава за Прага, къ-
дето в Пражката консерватория три 
години учи в класа на славния чеш-
ки композитор А. Дворжак заедно с 
други, впоследствие също известни 
имена в чешката музика – Й. Сук, В. 
Новак, О. Недбал. След завръщането 
си в България работи като учител по 
музика във Варна и София, от 1912 
до 1920 г. е преподавател, после ди-
ректор на Държавното музикално 
училище – София. От 1922 г. препо-

дава в Държавната музикална ака-
демия, където през 1930 г. става ре-
довен професор. Диригент е на хора 
при църквата „Св. Седмочисленици“ 
(1920 – 1928), по-късно на хора при 
храм-паметника „Св. Ал. Невски“.

Добри Христов е един от най-
изтъкнатите изследователи на бъл-
гарския музикален фолклор. Сред 
първите му произведения са китките 
„Лиляна мома хубава“(1897) и „Пус-
ти моми жеравненки“(1898). След 
завръщането си от Прага разработва 
български песни от Македония („Да-
фино вино“, „Шпирт, леле Яно“ и др.), 
много от които са поместени в сбор-
ника му „Македонски песни“(1923). 
В средата на 20-те години се насочва 
към фолклора на Родопския край и 
Софийско, като преработва песните 
за смесен хор. Добри Христов е счи-
тан за един от най-големите познава-

чи на народната песен. От основно 
значение в тази насока са изследва-
нията му „Ритмичните основи на на-
родната ни музика“ и „Техническият 
строеж на българската народна му-
зика“. Радетел е и на древните чер-
ковни песнопения, което е отразено 
в неговите „Литургия на Св. Йоан 
Златоуст“ (1925) и „Общодостъпна за 
хорово пеене литургия“ (1934). Хо-
ровите му песни и литургиите посте-
пенно се превръщат в класика и за-
емат централно място в репертоара 
на българските хорове. С голяма по-
пулярност се ползват и соловите му 
песни. Автор е и на над 600 детски и 
училищни песни, оркестрални твор-
би – „Балканска сюита“ №1 (1903), 
№2 (1916), тържествената увертюра 
„Ивайло“ (1907) и др. 

От 1930 г. Добри Христов е член 
на Българската академия на науки-
те. Той е автор на теоретични трудо-
ве и на много учебници и сборници, 
имащи основно значение за музи-
калното образование в българското 
училище, а приносът му на музика-
лен фолклорист е равностоен на де-
лото му като композитор.

В памет на Добри Христов Учили-
щето по изкуствата във Варна носи 
неговото име. ◆

способен строител и затова църковно-
то настоятелство му поверява довърш-
ването на строежа. Неговото активно 
индивидуално присъствие датира от 
1841 г., когато започва мащабни граде-
жи в Килифаревския манастир, следва 
черквата „Света Богородица“ в Търно-
во (1842), малката черква „Успение Бо-
городично“ в с. Присово (1846) и т.н. 
Налага се да преосмисли изцяло орга-
низацията на своята дейност, защото 
започва да работи на по няколко обек-
та едновременно. В периода от 1836 до 
1876 г. по негови проекти и под негово 
ръководство са издигнати над 15 черк-
ви, джамия, няколко моста, десетина 
къщи и обществени сгради, както и 
други по-малки строежи.

В бележките си за Колю Фичето 
някои историци, изхождайки от евро-

пейските разбирания за съвременно 
техническо обучение, го титулуват 
като „самоук“, понякога дори като 
„неук“ зидарски майстор, което опре-
деление впоследствие се цитира и от 
други историци. Това обаче е необос-
новано, тъй като от 10-годишна въз-
раст Н. Фичев се обучава и възприе-
ма опита на най-добрите български 
строителни школи по онова време. 
В работата си е водел изчисления за 
необходимите материали, сам ги е 
избирал, правел е планове, чертежи 
и макети на строежите си, владеел е 
безупречно турски език, говорел е 
гръцки и румънски – за договаряне на 
заявки извън българските земи...

Многобройни са строителните 
творби на Уста Колю Фичето, някои 
от които представляват истински 

архитектурни постижения – мостът 
над Янтра при гр. Бяла, покритият 
мост над река Осъм в Ловеч, църквата 
„Света троица“ в Свищов, търновски-
те храмове „Св. Константин и Елена“, 
„Рождество Богородично“, къщата 
на Никола Коюв в Търново – т.нар. 
„къща с маймунката“ и др.

Колю Фичето е считан за една от 
най-ярките фигури на българското 
Възраждане, той е общоприет като 
гениален архитект, създател на ем-
блематични за времето си храмове, 
мостове, сгради. Ценéн е като първо-
майстор на националната архитекту-
ра, който доразвива и осъвременява 
нашата строителна традиция.

След Освобождението (1878) е на-
значен за градски архитект във Вели-
ко Търново. ◆
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