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Кръстьо Сарафов 
140 години от рождението му.
Театрален актьор, един от ко-
лосите на българския драмати-
чен театър.

(1876 – 1952)

нието на кон, редом с него, тя преми-
нава през целия град и развявайки 
знамето оповестяват края на петве-
ковното робство...

Въстанието е потушено, а Рай-
на – след унизително разкарване с 
вързани ръце, полугола, изнемощя-
ла, замеряна с камъни и тухли – е 
хвърлена в пловдивската тъмница и 
подложена на тежки изтезания в за-
творническия ад. Там тя е жестоко 
бита и изнасилвана, разболява се и 
едва не умира. Но отхвърля предло-
жението на един богат турчин, който 
й предлага да се омъжи за него и да 
смени вярата си, за да я спаси. Запаз-
ва гордия си и независим дух, заради 
който известният английски жур-
налист Макгахан я сравнява с Жана 
д‘Арк. След намесата на европейски 
дипломати е освободена и с помощта 
на вицеконсула на Русия в Пловдив 
Найден Геров е изпратена в Москва, 
където се лекува, учи три години ме-
дицина и впоследствие става първата 
дипломирана акушерка в България. 
С нейно съдействие Московският 
славянски комитет поема грижата за 

трийсетина момичета сираци. В Ру-
сия тя пише своята автобиография, 
която излиза на български едва през 
1935 г. Завръща се в родното Панагю-
рище през 1879 г., три години по-къс-
но се омъжва за Васил Дипчев, който 
е кмет на града. По-късно се премест-
ват в София. Имат петима сина, еди-
ният умира като малък, всички оста-
нали завършват военни училища и 
проявяват през живота си изключи-
телна храброст и патриотизъм.

В действителност, обаче, живо-
тът на Райна след завръщането й в 
България е тъжен и e много далеч 
от идилията. Трагичната й, по-скоро 
жестока съдба продължава още със 
завръщането в родния град, когато 
съгражданите й я приемат като омър-
сена жена, която лекомислено се е за-
бъркала в революцията заедно с мъ-
жете. За времето си вече стара мома, 
тя попада в ръцете на съпруг – гру-
биян, който я малтретира. През 1898 
г. остава вдовица с пет малки деца и 
едно осиновено момиченце. В София 
като акушерка едва успява да си на-
мери работа – приемат я в Майчин 

Роден е в с. Либяхово (днес 
Илинден, Гоцеделчевско) 
в многодетно семейство. 
От малък, когато вече жи-
веят в софийския квартал 

Ючбунар, той много често посеща-
ва местния театър „Зора“, където и 
за пръв път се появява на сцената 

като любител-актьор още през 1891 г. 
Баща му – строг учител – не проявя-
ва разбиране към влечението на сина 
си и не желае той да стане „карагьо-
зчия“, т.е. артист. Затова, за да го от-
каже, го праща през 1892 г. да учи в 
българската гимназия в Одрин. Годи-
на по-късно К.Сарафов продължава 
гимназиалното си образование в 
София. Тук се явява на конкурс и 
печели една от четирите обявени 
от Министерство на просвещение-
то стипендии по драматично из-
куство. Заминава за Русия, където 
завършва Императорската драма-
тична школа в Петербург. Завръща 

дом в с. Орландовци. Живее в мизе-
рия, със сетни сили успява да изхра-
ни децата си. Здравето й е разклатено 
още от зверствата в турския зандан, 
разболява се от костна туберкулоза, 
накрая изгубва ума си – полудява. 
Не е по-лека и съдбата на синовете й, 
чийто живот – като на царски офице-
ри – съсипва по-късно комунистиче-
ската власт.

При всички случаи Райна Кня-
гиня остава за нас легенда, икона на 
Априлската епопея. Днес родната 
й къща в Панагюрище е паметник 
на културата с национално значе-
ние. Отворена е като музей от 1950 
г. Сред неговите ценни реликви е и 
знамето на панагюрските въстани-
ци, което Райна възпроизвежда през 
1901 г. послучай първото официал-
но честване на Априлското въста-
ние (първоначалното знаме веро-
ятно изгаря в хасковския конак по 
време на Руско-турската война през 
1877/78 г.). В двора на къщата-музей 
стои мраморна скуптура на Знаме-
носката, под която се съхраняват 
нейните тленни останки. ◆

се в България със званието „свобо-
ден артист“. Дебютира през 1899 г. 
в театралната трупа „Сълза и смях“, 
основоположник на Народния теа-
тър, на чиято сцена по-късно почти 
непрекъснато играе. Гостува като 
режисьор и актьор в редица извън-
столични театри и читалищни дра-
матични трупи, което допринася за 
широката му популярност.

Кръстьо Сарафов създава на 
сцената множество блестящи обра-
зи, отличаващи се със своята пра-
вдивост и естественост. У него се 
проявяват с равна сила комичният 
и драматичният елемент. Изиграва 
повече от 200 главни роли, насите-
ни с дълбок психологизъм и емо-
ционалност, представляващи връх в 
сценичното майсторство.

От 1951 г. Висшето театрално учи-
лище (днес Национална академия за 
театрално и филмово изкуство) в Со-
фия носи неговото име. ◆


