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Александър I Батенберг
160 години от рождението му. 
Княз на България, генерал от 
българската армия.

(1857 – 1893)

за първи български княз. Още с въз-
качването си на престола се стреми да 
въведе личен монархически режим, но 
през 1883 г. е принуден да възстанови 
отречената от него конституция. В дър-
жавническата си мисия младият владе-
тел проявява наивност, но и смелост, за 
да узрее до решението как да постигне 
прилагането на силна и независима 
власт. Работи всеотдайно за икономи-
ческото и културното израстване на 
България, съдейства за приемането на 
основни закони, прокарващи път за 
модерното развитие на страната, осъз-
навайки необходимостта от отхвърля-
не на зависимостта от Русия. Активно 

Роден е в италианския град Веро-
на като втори син на германския 
принц Александър фон Хесен и 

полската графиня Юлия фон Хауке. Се-
мейството има близки роднински връз-
ки с руската и английската владетелски 
фамилии. Получава военно образование 
в Потсдам, Германия, и още като 20-го-
дишен офицер, с препоръката на импе-
ратор Александър II, постъпва в руската 
армия. Участва в Руско-турската война 
на територията на България, като по 
време на военните действия получава 
дори Георгиевски кръст за храброст.

През 1879 г. Алесксандър Батенберг 
е избран от Великото народно събрание 

Христо Цокев 
170 години от рождението му. 
Живописец и график, един от 
първите български художници 
с академично образование.

(1847 – 1883)

Роден е в габровското селце Цо-
кевци в семейството на беден 
занаятчия. Още като дете посе-

щава с група поклонници Хилендар-
ския манастир, където остава като 
послушник (1859). Там помага на ико-
нописците и проявява влечение към 
живописта. Със съдействието на един 
руски поклонник, заминава за Киев, 
където прекарва няколко години в 
манастира, известен под името Киево-
Печорска лавра. През 1867 г. решава 
да напусне манастира и отпътува за 
Москва. Там постъпва в Московското 
училище за живопис, скулптура и ар-
хитектура, което завършва успешно 
благодарение и на помощта на Славян-
ския благотворителен комитет.

Завръщайки се в България със 
званието „свободен художник“, той 
се занимава с иконопис, рисува и 
картини, главно портрети на свои 
съграждани. Годините 1873–75, пре-
карани в Габрово, са едни от най-
плодотворните в краткия му живот. 
Участва в организирането на Старо-
загорското въстание (1875), след по-
тушаването му заминава за Свищов, 
а по-късно – преследван от турците 
– емигрира в Гюргево. До Освобож-
дението (1878) се занимава с рисува-
не на портрети и икони, а по време 
на Руско-турската война е художник 
при руските войски. През 1879 г. се 
завръща в Габрово и е назначен за 
учител по рисуване и чертаене в Ап-
риловската гимназия, където работи 
до смъртта си.

Христо Цокев твори почти изця-
ло в областта на портретната живо-
пис и иконописта. След Освобожде-
нието рисува и битови композиции, 
пейзажи, исторически картини.

Умира от туберкулоза през 1883 г.

Христо Цокев. 
Снимка от фонда на РИМ, гр. Габрово

Името на Христо Цокев сякаш не 
е много популярно сред художест-
вените среди. Въпреки това спе-
циалистите го оценяват като „фин 
живописец“, който пръв въвежда в 
родното изкуство ново виждане за 
светлината и пространството, като 
най-модерния български худож-
ник с академично образование през 
Възраждането. ◆

Княз Александър I Батенберг

прокламира съединението на Източна 
Румелия с Княжество България, постиг-
нато през 1885 г. Макар първоначално 
изборът му за княз на българската дър-
жава да е именно по предложение на 

„Ако умра, нека бъда принесен в милата 
България; в тая България, за благото на 
която посветих най-скъпите години на жи-
вота си и пожертвувах и най-скъпото от 
живота си – честта си.“

Ал. Батенберг


