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Димчо Дебелянов 
130 години от рождението му. 
Поет-символист, преводач. Една 
от най-изтъкнатите фигури в 
българската лирика.

(1887 – 1916)Роден е в Копривщица, с името 
Динчо, като последно, шесто, 
дете в семейството на абаджия. 

През 1896 г., след смъртта на бащата, 
майката и децата се преместват при 
най-големия му брат в Пловдив, къ-
дето Д. Дебелянов започва да учи в 
местната мъжка гимназия. Там той 
пише и първите си стихотворения, 
които впоследствие изгаря. Няколко 
години по-късно семейството се пре-
селва в София. Времената са трудни и 
младежът е принуден да работи какво 
ли не – като дребен чиновник, стено-
граф, коректор и репортер. Между-
временно пише стихове. През 1906 г. 
в сп. „Съвременност“ са публикувани 
първите му творби. Поетът се движи 
в средата на ярки личности – Дими-
тър Подвързачов, Николай Лилиев, 
Христо Ясенов, силно влияние върху 
творческия му път оказват Пенчо Сла-
вейков и Пейо Яворов, както и някои 
западноевропейски и руски символис-
ти. От 1907 г. Д. Дебелянов сътрудни-
чи на много издания – сп. „Българска 
сбирка“, „Съвременник“, „Нов път“, 
„Художествена култура“, „Звено“, на 
хумористично-сатиричните „Бара-
бан“, „Смях“, „Оса“ и други. Няколко 
години следва в Юридическия, после 
в Историко-филологическия факултет 
на Софийския университет, но така и 
не завършва. Влекат го езиците – изу-
чава френски, руски и английски език, 
и превежда някои от световните кла-
сици (Бодлер, Верлен, Шекспир).

През 1910 г. заедно с Д. Подвърза-
чов издава „Българска антология. На-

шата поезия от Вазова насам“ – един 
от първите опити за изграждане на ця-
лостен образ на българската лирика по 
онова време.

В края на 1912 г. Дебелянов е мо-
билизиран. Година по-късно завършва 
Школата за запасни офицери, след още 
две години е произведен в чин подпору-
чик. В началото на 1916 г. заминава като 
доброволец на фронта. На 2 октомври, 
същата година, като командир на рота, 
пада убит в сражение и е погребан в 
двора на българската черква в Демир 
Хисар (днес Сидирокастро).

Димчо Дебелянов е един от най-съ-
вършените ваятели на българския стих, 
откриващ красотата и богатството на 
българския език. Въпреки това прижи-
ве и години след смъртта си той остава 
незабелязан и недооценен. Причините 
може би се крият във връзките му със 
символистичната школа, възприема-
на тогава отрицателно от широк кръг 
читатели и критици, в невероятната 
скромност на поета, създаващ без мно-
го шум около себе си своите лирични 
бисери, или в културната изостаналост 
на тогавашното общество. Едва когато 
през 1920 г. за пръв път излиза малко 
томче с негови стихове, той става ши-
роко популярен сред читателите и кри-

тиката му обръща заслужено внимание.
През 1931 г. по инициатива на ли-

тературния кръг „Живо слово“ кости-
те на Димчо Дебелянов са пренесени в 
Копривщица. Родната му къща е рес-
таврирана и от 1958 г. е превърната в 
къща-музей.

Сиротна песен
Ако загина на война,
жал никого не ще попари, -
изгубих майка, а жена
не найдох, нямам и другари.
Ала сърце ми не скърби, -
приневолèн живя сирака
и за утеха, може би,
смъртта в победа ще дочака.
Познавам своя път нерад,
богатствата ми са у мене,
че аз съм с горести богат
и с радости несподелèни.
Ще си отида от света –
тъй както съм дошъл, бездомен,
спокоен като песента,
навяваща ненужен спомен. ◆

Димчо Дебелянов

Руската империя, от този момент Русия 
започва действия за неговото отстраня-
ване. През август 1886 г. група русофил-
ско настроени офицери и юнкери, на 
фона на политическата нестабилност, 
извършват военен преврат и князът е 
принуден да напусне България. Непо-
средствено след това с помощта на Ст. 
Стамболов и вярна част от армията е 
извършен контрапреврат, и Батенберг 
се завръща в България. Подкрепят го 
офицери, свещеници, областни управи-
тели, дипломати, министри и държавни 
чиновници от цялата страна. Въпреки 
това той ясно вижда очевидното несъг-

ласие, както от страна на руския импе-
ратор Алескандър III, така и от страна 
на германския канцлер Ото фон Бис-
марк, затова още същия месец решава 
да абдикира.

По-късно, в знак на признател-
ност, Народното събрание, със съгла-
сието на княз Фердинанд, му опреде-
ля пожизнена пенсия, изплащана от 
българския държавен бюджет.

Александър Батенберг израства до 
чин генерал от австрийската армия. 
След абдикирането си той иска ръка-
та на пруската принцеса Виктория, но 
канцлерът Бисмарк се обявява против. 

Впоследствие влиза в брак с актриса-
та Йохана Лойзингер, поради което е 
принуден да приеме по-ниската титла 
граф Хартенау. От брака си имат син 
Крум-Асен и дъщеря Вера-Цветана.

Княз Александър I умира едва 
36-годишен от перитонит през ноем-
ври 1893 г. в Грац, Австрия. Останките 
му – по негово предсмъртно желание 
– са пренесени в София и са погреба-
ни с почести в малък мавзолей в цен-
търа на столицата. Така Александър I 
се оказва единственият ни владетел с 
известен и запазен гроб и мавзолей в 
пределите на България. ◆


