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Рубрика на Николай Балчев

Николай Хайтов 

100 години от рождението му.
Писател, драматург, публицист.

(1919–2002)Роден е в с. Яврово, Пловдивска 
област. Завършва гимназия в 
Асеновград (1938) и Агрономи-

ческия факултет на Софийския уни-
верситет (1943). След като се дипло-
мира като инженер-лесовъд, работи 
в горски стопанства из Родопите и 
Рила. От 1959 г. е приет за член на 
Съюза на българските писатели, ре-
дактор е във в. „Народна култура“ и 
сп. „Наша родина“, гл. редактор на 
сп. „Родопи“, член, секретар, предсе-
дател (1993–1999) на Съюза на бъл-
гарските писатели.

Като творец дебютира с очерци и 
статии за вестниците „Работническо 
дело“, „Кооперативно село“ и др. Общо 
е публикувал в периодичния печат над 
800 статии и рецензии. Още в първите 
си сборници с разкази и очерци „Съ-
перници“ (1957), „Искрици от огнище-
то“ (1959), „Разбулена Родопа“ (1960) 
и др. въвежда художествения свят на 
Родопите. Автор е на редица книги с 
документално-историческа тематика 
– „Хайдути“ (1960), „Жени-хайдутки“ 
(1962), „Родопските комити разказ-

Димитър Димов 

110 години от рождението му.
Писател и драматург, професор 
по анатомия.

(1909–1966)

Роден е в Ловеч, прекарва дет-
ството си главно в Дупница, 
където живее семейството му. 

Бащата – офицер – загива в Между-
съюзническата война. Майката се 

Първа мъжка гимназия в София и 
през 1928 г. постъпва във Ветеринар-
номедицинския факултет на Софий-
ския университет, който завършва 
през 1934 г. Работи като микробио-
лог, ветеринарен лекар, асистент по 
анатомия, доцент в Агрономическия 
факултет в Пловдив и във Висшия 
селскостопански институт в София. 
През 1943 г. заминава за една годи-
на на специализация по хистология 
в Мадрид. От 1953 г. е професор по 
анатомия, ембриология и хистология 
във ВСИ в София.

Въпреки професионалния опит 
и постиженията в областта на меди-
цината, името на Димитър Димов е 
свързано главно с литературата. От 
1942 г. той публикува разкази, пъте-
писи, откъси от романи и драми във 

ват“ (1972), „Капитан Петко войвода“ 
(1974), на есеистичната книга за Родо-
пите „Шумки от габър“ (1965), напи-
сал е над 10 пиеси. Автор е и на твор-
би за деца – сборниците с приказки 
и разкази „Горски тревоги“ (1966), 
„Приключение в гората“ (1970), „Раз-
кази с опашки“ (1976) и др.

През 1967 г. Хайтов издава малък 
сборник с названието „Диви раз-
кази“, който го превръща в един от 
най-значимите автори на съвремен-
ната българска литература. В рамки-
те на 10 години книгата е преиздаде-
на 6 пъти в общ тираж около 200 000 
екземпляра.

Не случайно за Николай Хайтов се 
говори като за „писател на българско-
то кино“. Много от неговите творби са 
филмирани, а също така много филми 
са създадени по негов сценарий. Нека 
споменем няколко незабравими ки-

нотворби – „Козият рог“, „Мъжки вре-
мена“, „Краят на песента“, сериала „Ка-
питан Петко войвода“, киноновелата 
„Изпит“ с участието на Филип Трифо-
нов, „Дърво без корен“ и др. По творби 
на Хайтов са работили и други сценари-
сти като само от сборника „Диви разка-
зи“ излизат на екран 10 филма. 

Николай Хайтов е носител на ня-
колко литературни награди, през 1997 
г. получава титлата академик на Бъл-
гарска академия на науките, а през 
2000 година е удостоен с орден „Стара 
планина“ първа степен. ◆

Димитър Димов 
Снимка: Историчски музей, Дупница

Николай Хайтов 
Снимка: вестник „Дума“

„Главата ми да отсекат, пак ще викам: Да живее България!“, Н. Хайтов

омъжва повторно, отново за офицер. 
Вторият му баща работи като тютю-
нев експерт и това дава възможност 
на бъдещия писател отблизо да на-
блюдава процеса на работа в тютю-
невите складове, което впоследствие 
ще му послужи в най-известното 
негово литературно произведение. 
Димитър Димов се проявява от ма-
лък с интровертен характер и тази 
черта се запазва през целия му жи-
вот. Интересуват го изкуството, кни-
гите, физиката, химията. Завършва 


