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Йоаким Груев 
190 години от рождението му. 
Възрожденски книжовник, пе-
дагог, общественик и преводач.

(1828 – 1912)

Роден е в Копривщица в много-
детното семейство на дребен 
търговец. Баща му проявявал 

интерес към писаното слово и носел 
вкъщи книги, придобити по време на 
търговските си пътувания. Това оказва 
голямо значение за образованието на 
Йоаким в домашни условия. От 1836 
до 1844 г. той учи в родния си град при 
различни учители (известно време и 
при Неофит Рилски). Изучава бъл-
гарска и руска граматика, аритметика, 
гръцки и турски език. По-късно баща 
му го праща да завърши обучението си 
в гръцкото училище в Пловдив.

В продължение на повече от 20 
години Йоаким Груев учителства – в 
Копривщица и в Пловдив, където сред 
учениците му са изтъкнати личности 
като Иван Вазов, Тодор Каблешков, 
Константин Стоилов, Иван Евстрати-
ев Гешов. От 1856 г. живее постоянно 
в Пловдив. През 1858 г. той е един от 
инициаторите 11-ти май, денят на Ки-
рил и Методий, да се чества ежегод-
но като общ празник на българската 
просвета. Заема редица обществени 
длъжности – председател на градския 
съвет в Пловдив (1871 – 72), осман-
ски комисар в Хасково (1875), член 
на Пловдивския екзархийски съвет (в 
периода 1868 – 70 участва активно в 
църковните борби). След Освобож-
дението е директор на Народното 
просвещение в Източна Румелия 
(1879 – 1884), председател на Съдеб-
ния съвет в Пловдив, редовен член 

на Българското книжовно друже-
ство (от 1884 г.), гимназиален дирек-
тор (1887 – 93), помощник-княже-
ски комисар на Пловдивска област 
(след Съединението).

От 1869 до 1876 г. Йоаким Груев 
заедно с Христо Г. Данов издава сп. 
„Летоструй или домашен календар“, 
публикува и поредицата „Книжици 
за народа“. Автор е на стихосбирка-
та „Гуслица, или нови песни“ (1858). 
Той е автор и на голям брой учебни-
ци по различни предмети (граматика, 
история, география, логика), редица, 
от които имат по няколко издания 
– напр. „Основа за българската гра-
матика“, „Малко землеописание за 
детца“, „Българска история“, „Уроци 
от естествено, гражданско и исчисли-
телно землеописание“ и др. Преводач 
на не малко учебници и книги за деца. 
Той е главен инициатор, един от съз-
дателите и впоследствие директор на 
Пловдивската областна библиотека и 
музей (1882).

Умира през 1912 г. в Пловдив. По-
гребан е в двора на църквата „Света 
Богородица“ в подножието на Ста-
рия град. ◆

Йоаким Груев

Дора Габе 
130 години от рождението й. 
Поетеса, преводачка, общест-
веничка.

(1888 – 1983)

Родена е в с. Харманлък (днес Дъ-
бовик, Добричка област) в се-
мейството на преселници от Ру-

сия. Завършва девическата гимназия 
във Варна. През 1905 – 1906 г. следва 
френска филология в Женева, висшето 
си образование завършва в Гренобъл. 

риода 1944 – 1947 г. е завеждащ от-
дел „Културни връзки с чужбина“ в 
Министерство на пропагандата, след 
което три години е съветник по кул-
турните въпроси в Българското по-
солство във Варшава. Представлява 
България на най-различни междуна-
родни културни форуми. Член е на 
Националния комитет за защита на 
мира, на Комитета за балканско съ-
трудничество и на Съюза на българ-
ските писатели.

Поезията на Дора Габе отразява 
интимни и обществени настроения, 
философски проблеми, размишления 
върху рационалното и емоционално-
то. Първото си стихотворение тя пуб-
ликува още като ученичка в шумен-
ското списание „Младина“. Няколко 
гонини по-късно сп. „Демократиче-
ски преглед“ и сп. „Мисъл“ помест-
ват нейни стихотворни цикли, а през 
1908 г. излиза първата й стихосбирка 
„Теменуги“ с редакторската намеса на 
П. Яворов. „Земен път“ е названието 

Дора Габе

През 1907 г. е учителка по френски 
език в Добрич. Многократно преби-
вава (със съпруга си, литературоведа 
Боян Пенев, и във връзка с преводаче-
ската си дейност) в чужбина – Полша, 
Германия, Швейцария, Австрия, Че-
хия, Франция и др. В България и зад 
граница изнася сказки относно бъл-
гарската литература и Добруджа.

Дора Габе е съучредител и дълги 
години председател на основания 
през 1927 г. Български ПЕН-клуб. 
От 1939 до 1941 г. тя е редактор на 
детското списание „Прозорче“, в пе-
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Димитър Талев 
120 години от рождението му. 
Писател, журналист, редактор.

(1898 – 1966)

Роден е в македонския град 
Прилеп. Учи с прекъсвания 
в Прилеп, Солун, Скопие, 

Стара Загора, през 1920 г. завършва 
гимназия в Битоля. От 1921 г. следва 
българска филология в Софийския 
университет. По време на студентски-
те си години се опитва да пише соци-
ална проза, а през 1925 издава първата 
си самостоятелна книга „Сълзите на 
мама“ – разкази и приказки за деца. 
След като завършва университета, 
става коректор във в. „Македония“, по-
късно работи там като редактор и гла-
вен редактор. Включва се в дейността 

на Съюза на македонските емигрант-
ски организации, с което е свързано и 
първото му голямо писателско начи-
нание – трилогията „Усилни години“ 
(1928 – 30), представляваща опит за 
епически разказ за Илинденско-прео-
браженското въстание.

През 30-те години издава книгите 
„Златният ключ“ и „Старата къща“, 
съдържащи разкази с битово-психо-
логическа тематика. През този пери-
од създава и творбата с исторически 
сюжет „Великият цар“, която става 
основа за написаната през втората 
половина на 50-те години трилогия 
„Самуил“ – епос за края на Първото 
българско царство.

През 1934 г. в. „Македония“ е 
спрян и Димитър Талев постъпва 
като сътрудник във в. „Зора“ (до 1944 
г.), където печата пътеписи, спомени, 
статии по културни, обществени и по-
литически въпроси. Тук под формата 

на разкази излизат завършени глави 
от „Железния светилник“ – първият 
роман от уникалната по обхват тет-
ралогия, описваща подготовката, кул-
минацията и завършека на Илинден-
ско-преображенското въстание. 

Новата политическа конюнктура, 
взела връх след 9.9.1944 г., решава по 
свой начин съдбата на писателя. Той е 
обявен за великобългарски шовинист, 
изключен е от Съюза на българските 
писатели, на няколко пъти е арестуван, 
интерниран в трудово-изправителен 
лагер, впоследствие е изселен със се-
мейството си от София в Луковит. През 
този тежък период Талев написва след-
ващите две части от тетралогията – 
„Преспанските камбани“ и „Илинден“. 
Последната част „Гласовете ви чувам“ 
излиза през 1966 г. С тетралогията си 
Димитър Талев се нарежда сред бъл-
гарските писатели, постигнали върха в 
развитието на историческия роман.

В края на 50-те години Димитър 
Талев е изцяло реабилитиран и е 
удостоен със званията „Лауреат на 
Димитровска награда“ (1959), „За-
служил деятел на културата“ и „На-
роден деятел на културата“ (1966). ◆

Димитър Талев

на втората й поетична книга. До края 
на 30-те години тя публикува поезия, 
пътеписи, разкази, есета, литератур-
ни статии, спомени за поети и писа-
тели, по-късно пише главно поезия 
– „Неспокойно време“ (1957), „Поча-
кай слънце“ (1967), „Невидими очи“ 
(1970). Дора Габе разгръща таланта 
си и в областта на литературата за 
деца. От 20-те години до края на 60-
те създава произведения, които при-
надлежат към класиката на детско-
то литературно наследство – напр. 
„Малкият добруджанец“ (1927), 
„Мълчаливи герои“ (1931 – 40), „За 
нас малките“ (1967).

Нейното творчество е преведено 
в множество страни от цял свят – 
Австрия, Аржентина, Великобрита-
ния, Германия, Канада, Гърция, Куба, 
Чехия, Словакия, Полша, Франция, 
Виетнам и др. До края на живота си 
тя развива и активна преводаческа 
дейност – превежда поезия от пол-
ски, чешки, руски и френски език. ◆
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