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Елин Пелин
140 години от рождението му. 
Писател – белетрист, академик.

(1877 – 1949)

ства в Байлово, от когато датират и 
първите му сериозни произведения. 
От 1899 г. се установява в София. В 
началото се занимава с журналис-
тическа дейност, по-късно започва 
работа като библиотекар в Универ-
ситетската библиотека (1903–1907). 
След кратка командировка във Фран-
ция е назначен в Народната библи-
отека в София (1910 – 1916), а после, 
чак до пенсионирането си, е уредник 
в къщата-музей „Иван Вазов“ (1924 
– 1944). От 1940 г. е редовен член на 
БАН, за кратко време е и председател 
на Съюза на българските писатели.

Елин Пелин сътрудничи на мно-
жество списания. От 1902 до 1903 г. 
редактира и издава сп. „Селска разго-
ворка“, участва в редактирането на в. 

Роден е в с. Байлово с името Ди-
митър Иванов Стоянов. Баща 
му (известен като Йото Варджи-

ята) е будна личност и не оставя деца-
та си неграмотни. Елин Пелин учи в 
родното си село, после гимназия в Па-
нагюрище, Златица, София и Сливен. 
Макар и незавършил образование, той 
проявява изключително влечение към 
литературата. Известно време учител-

Александър Малинов 
150 години от рождението му. 
Политик, лидер на Демократи-
ческата партия, 5 пъти минис-
тър-председател на България, 
наричан от съвременниците 
си „джентълмен на българска-
та политика“.

(1867 – 1938)

Роден е в бесарабското село Пан-
дъкли, в район, който и до днес 
е населен с българи – преселни-

ци от годините на турското робство. 
Завършва право в Киев през 1891 г. и 
се отправя към наскоро освободената 
България, за да бъде в помощ на своя 
народ. Работи в Пловдив като съдия, 
прокурор и адвокат, проявявайки за-
видна ерудиция. Постепенно Мали-
нов навлиза в политическия живот 
и става член на Демократическата 
партия, за чийто водач е избран през 
1903 г. след смъртта на лидера й Пет-
ко Каравелов. Именно Малинов стои 
начело на правителството в един от 
най-решителните периоди от българ-
ската история – когато през 1908 г. е 
обявена независимостта на България.

В края на Първата световна вой-
на Ал. Малинов оглавява две коали-

ционни правителства. Този период е 
свързан със сключването на Солун-
ското примирие и с потушаването 
на Войнишкото въстание. По вре-
ме на управлението на Александър 
Стамболийски, Малинов е пратен в 
затвора (1922) заедно с други водачи 
на опозицията. След Деветоюнския 
преврат е освободен и се включва 
в новосъздадения Демократически 
сговор, но през 1924 г. поради идейни 
различия го напуска.

Като лидер на Демократическата 
партия Александър Малинов е един 
от инициаторите за създаването на 
коалицията „Народен блок“, която 
през 1931 г. печели изборите. За крат-
ко време е министър-председател, 
но напредналата му възраст и умора 
го карат да напусне поста си. Поема 
длъжността председател на парла-

мента и като такъв става кръстник 
на княгиня Мария Луиза.

През 1934 г. в страната е извършен 
поредният преврат и правителството 
пада, а Малинов губи длъжността си. 
Неодобрявайки методите на новата 
власт, той се включва в политическа-
та борба на страна на опозицията.

Името на Малинов не е забъркано в 
никакви скандали или афери, което за 
политическата сфера е голяма рядкост. 
Той е автор на спомените „Под знака 
на острастени и опасни политически 
борби“ (1934) и „Странички от нашата 
нова политическа история“ (1938).

Умира по време на предизборно 
събрание в София. ◆

Александър Малинов

Елин Пелин

„Малинов беше голям демократ, но той 
беше за една просветена демокрация. 
Той беше държавник от първа величи-
на, който всичко отмерва и пресмята. 
Нему бяха чужди ласкателствата, 
било към народа, било към носителите 
на държавната власт.“
 Д. Крапчев, журналист


