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Христо Г. Данов 
190 години от рождението му. 
Възрожденски учител, книжо-
вник, основател на книгоизда-
ването в България.

(1828 – 1911)

Христо Груев Данов е роден в град 
Клисура. Първоначално учи в 
местното килийно училище, 

продължава в класното училище на 
Сава Радулов в Панагюрище, по-късно 
в Копривщица – при бележитите буди-
тели Найден Геров и Йоаким Груев.

През 1849 г. става помощник-
учител в Пловдив, година след това 
открива първото неделно училище 
в Стрелча. До 1957 г. той учителства 
последователно в Перущица, Пловдив 
и Клисура, където основава първото 
класно училище и първото читалище.

С опита си от учителствуването, 
Данов осъзнава, че идеята за широка 
народна просвета и пълноценно об-
разование не може да бъде осъществе-
на без подходящи книги и учебници. 
През 1855 г., със спестени пари, от-
печатва в Белград малко календарче, 
наречено „Старопланинче“, с което 
фактически полага основния камък на 
организираното книгоиздаване в Бъл-
гария. През 1857 г. става съучредител 
на „Дружествена книговезница“, която 
постепенно прераства в книжарница и 
издателство. От 1862 г. то се именува 

„Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие“ 
с клонове в Русе и Велес (1867), София 
и Лом (1880). Като съдружник в него 
се включва и Йоаким Груев. В периода 
1869 – 1876 г. издателството печата сп. 
„Летоструй или домашен календар“. 
Преди Освобождението развива дей-
ността си в Белград, Будапеща и Виена 
а през 1878 г. печатницата се пренася 
в Пловдив. Там започва да издава пър-
вия общобългарски вестник „Марица“ 
(най-авторитетният вестник в Бълга-
рия след Освобождението) и първите 
стенни географски карти в България. 
Христо Г. Данов се насочва към изда-
ването на учебници и осигурява дос-
тъпна научна литература от различни 
сфери. Самият той е автор на четири 
учебника. За алманаха си „Летоструй“ 
пише статии по актуални за обще-
ството теми – напр. за образованието, 
читалищата, индустрията. До края на 
живота си издава около 1000 загла-
вия – учебници, научни съчинения, 
художествена литература, атласи и ге-
ографски карти, портрети на велики 
българи, като автор на голяма част от 
тях е самият той.

Голям е приносът на Христо Г. 
Данов за т.нар. издателско-информа-
ционна библиография в България. 
Той съставя и издава първите търгов-
ски каталози на книги, които се про-
дават в неговата книжарница, като се 
стреми да обхване всички български 
книги, излизащи по това време. 

През 1892 г. Хр. Данов е сред орга-
низаторите и участниците на Първо-
то земеделско-промишлено изложе-
ние в Пловдив (предшественикът на 
днешния Международен пловдивски 
панаир). На това изключително за 
времето си събитие той е удостоен с 
медал за издателската си дейност.

Христо Г. Данов е дописен (1881 г.), 
впоследствие почетен член (1900 г.) 
на Българското книжовно дружество. 
Той участва активно в обществения и 
политическия живот на страната – из-
вестно време е народен представител в 
Областното събрание на Източна Ру-
мелия, а в периода 1896 – 1899 е кмет 
на гр. Пловдив, за която длъжност 
отказва да получава заплата. През 
неговия мандат е изработен първият 
градоустройствен план на Пловдив от 
чешкия архитект Йозеф Шнитер. ◆

Христо Г. Данов

Владимир Вазов 
150 години от рождението му. 
Военен деец, генерал-лейте-
нант, брат на писателя Иван Ва-
зов и на генерал Георги Вазов.

(1868 – 1945)

Роден е в Сопот като осмо дете 
на Минчо и Съба Вазови. Сви-
детел е на опожаряването на 

Сопот от турските войски през 1877 
г., когато башибозуци убиват баща 

му. След Освобождението живее с 
майка си в Стара Загора. Завършва 
гимназия в Пловдив, след което се 
явява пред наборната комисия да 
бъде записан като войник. Среща се 
с отказ, тъй като вече четирима не-
гови братя са в армията. Той обаче 
е твърдо решен да посвети живота 
си на военната служба и през 1886 г. 
постъпва във Военното училище в 
София. Година по-късно, с чин под-
поручик, е зачислен във 2-ри артиле-
рийски полк в Шумен. През 1893 г., Владимир Вазов
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Aлександър Божинов 
140 години от рождението му. 
Карикатурист, илюстратор, жи-
вописец, сценограф.

(1878 – 1968)

Роден е в Свищов, няколко годи-
ни по-късно семейството му се 
установява в София. От малък 

го привличат купищата немски, френ-
ски и руски илюстровани списания, 
които получава баща му – чиновник 
в Народната банка. Родителите му се 
разделят и за него и майка му настъп-
ват години на недоимък. Започва рабо-
та в печатница, в началото като чистач, 
след това и като художник на реклами.

През 1896 г. Божинов е приет в 
новооткритото Държавно рисувално 
училище, където учи при Иван Мър-
квичка и Ярослав Вешин. Завършва 
живопис през 1902 г. Междувремен-
но, под различни псевдоними, пуб-
ликува карикатури в почти всички 
софийски вестници, напр. „Смях“, 
„Българан“, „Вечерна поща“, „Камба-
на“, „Смях и сълзи“ и др., участва и 

в издаването на вестника за хумор и 
сатира „Злъч и смях“. Прави опити да 
пише поезия и фейлетони. 

През 1902 г., с финансовата по-
мощ на вуйчо си, заминава за Мюн-
хен. Там посещава художествени 
галерии, рисува картини и главно ка-
рикатури, които праща в България. 
По-късно отново има възможността 
да посети Мюнхен и Париж. Мно-
го от картините, които създава през 
този период, се загубват.

Александър Божинов е смятан за 
основател на карикатурата като изку-
ство в България. Той е създател на по-
ложителните типови герои: селяните 
Пижо и Пендо, в творбите му се поя-
вяват депутати, министри, влиятелни 
хора и много често цар Фердинанд.

Известно време Божинов работи 
като художник в Народния театър. 
По негова инициатива декорите и 
костюмите, които до този момент се 
правят в чужбина, започват да се из-
работват в страната.

През 1939 г. е избран за редовен 
член на БАН.

След 9.9.1944 г., под натиска на но-

вата власт, темата на произведенията 
му се променя съществено – основни 
мотиви са защитата на мира и типич-
ните за социализма трудови герои.

Освен карикатури Александър 
Божинов създава и множество живо-
писни пейзажи, натюрморти, жанро-
ви сцени из градския бит, монумен-
тални стенни композиции, работи в 
областта на илюстрацията и прилож-
ните изкуства. Днес негови картини 
притежават Националната художест-
вена галерия, художествените гале-
рии в Пловдив, Сливен, Кърджали. ◆

Александър Божинов

вече с чин поручик, участва в коми-
сията за получаване на нови герман-
ски оръдия от заводите „Круп“. През 
1894 г. е произведен в чин капитан. 
Командирован е в Русия за избор на 
скорострелни оръдия, участва в ко-
мисия за сравнителни изпитания в 
Германия и Франция. В началото на 
1903 г. е повишен в чин майор.

Майор Вазов се ползва с името 
на добър строеви офицер и отличен 
артилерист. Изпратен е на кратък 
курс по стрелба на полигона при гр. 
Поатие, Франция, по-късно отно-
во е пратен по служба в Германия 
и Франция. Става командир на ар-
тилерийско отделение и вече с чин 
подполковник (1906), е назначен за 
помощник-началник на новосъзда-
дената Артилерийска школа. През 
1912 г. става полковник. Същата го-
дина е обявена мобилизация.

По време на Балканската война, 
като командир на артилерийски полк, 
участва в решителни военни действия 
срещу турската армия на фронтовите 

линии Одрин – Лозенград и Люлебур-
гас – Бунар хисар. Там получава орден 
„За храброст“ III-та степен.

Най-големите успехи за Влади-
мир Вазов идват по време на Първата 
световна война (1915 – 1918), когато е 
произведен в чин генерал-майор и е 
назначен за командир на Пета артиле-
рийска бригада. По време на боевете е 
ранен в рамото, по-късно се разболя-
ва от малария и инфлуенца, но остава 
на фронтовата линия поради реши-
телния момент в бойните действия. 

Кулминация на неговата слава 
представляват боевете, известни като 
Дойранска епопея (1918). Тогава, бла-
годарение на далновидното му и смело 
командване, въпреки многократното 
превъзходство на противника, негова-
та дивизия успява да отблъсне атаките 
и да причини големи щети. „Трябва да 
победим или да умрем – друг избор 
няма!“ – са думите на ген. В. Вазов. 
Именно за военните действия при 
Дойран той е награден с отличието ор-
ден „За храброст“ II-ра степен.

След войната е назначен за на-
чалник на 2-ра армейска област, 
после известно време е инспектор 
на артилерията в Министерството 
на войната. През 1920 г. минава в 
запаса и е произведен в чин гене-
рал-лейтенант. Става председател 
на Съюза на запасните офицери и 
заема тази длъжност най-дълго в 
историята на организацията. 

От 1926 г. до 1932 г. е кмет на Со-
фия, като неговото управление е съ-
проводено с много начинания за об-
лагородяване на столицата.

Ген. Владимир Вазов е носител на 
множество военни ордени, отличия 
и медали. Той е един от малцината 
чужди генерали, чието име фигурира 
в британската история. През 1936 г. е 
поканен в Англия на конгрес на ор-
ганизацията на английските ветера-
ни „Британски легион“, където е по-
срещнат с уважение и почести като 
„победителят от Дойран“.

Последните години от живота си 
прекарва в ловешкото село Рибарица.◆


