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Алеко коНстАНтиНов – 

ЩАстливеЦА
алеко константиноВ (1863-

1897 г.) е един от най-талантли-
Вите и обичани български пи-
сатели. той сам се е нарекъл 
щастлиВец – с тоВа име е пуб-
ликуВал някои от литературни-
те си произВедения. алеко кон-
стантиноВ е учил В родния си 
град сВищоВ, а после – В про-
чутата априлоВска гимназия 
В габроВо. през 1877 г., по Вре-
ме на руско-турската осВободи-

телна Война, императорът на русия александър II посетил сВищоВ и 
пренощуВал В родната къща на алеко константиноВ. Възторгът към 
осВободителите бил толкоВа голям, че баща му го изпратил да учи В 
русия. там заВършил средното си образоВание, а после – праВо В уни-
Верситета на град  одеса. след заВръщането си В българия младият 
юрист се устаноВил В софия. последоВателно бил съдия, прокурор и 
адВокат, но не харесВал работата си, сВързана често с груби чоВешки 
отношения.  алеко константиноВ търсел чистотата на природата и 
бил страстен пътешестВеник. той е създателят на организираното ту-
ристическо дВижение В българия, чиято пърВа прояВа била изкачВане 
на черни Връх ВъВ Витоша. през аВгуст 1895 г. триста души тръгна-
ли от софия и покорили Върха. между тях бил и поетът иВан ВазоВ. 
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алеко константиноВ обиколил много 
от красиВите места на българия. него-
Ви са крилатите думи: „опознай родина-
та, за да я обикнеш.“ 

писателят пътуВал и В чужбина – по-
сетил париж и прага, а през 1893 г. пре-
косил с кораб океана, за да стигне до 
сащ. след заВръщането си написал чу-
десния пътепис „до чикаго и назад“. 
той планирал да продължи образоВание-
то си В париж и да изВърши околосВет-
ско пътешестВие. жиВотът на писате-
ля обаче заВършил трагично. на 23 май 
1897 г.  алеко константиноВ бил ранен 
смъртоносно от наемни убийци. той 
пътуВал ВъВ файтон заедно с политик, 
който бил истинската мишена на стре-
лците. цяла българия била потресена 
от този разстрел. В 40 фейлетона (хумо-
ристични разкази) писателят майстор-
ски осмял крадлиВите и алчни политици 
на сВоето Време. много от почитатели-
те на щастлиВеца тВърдели, че убий-
стВото му не може да се нарече грешка.

алеко константиноВ е писателят, 
който ВъВ фейлетоните си и най-Вече В 
книгата „бай ганьо“ с непоВторимо ос-
троумие и хумор е изобличил най-голе-
мите пороци на сВоите съВременници.

„бай ганьо“ е 
сборник с разкази 

от две части. в 
Първата героят 

Пътува из евроПа. 
той е един хитър, но 
Простоват българин, 

който се чувства 
объркан в модерния 

свят. действието 
на втората част се 

развива в българия. 
бай ганьо вече 
не е смешен, а 
безскруПулен и 

алчен търгаш, който 
се занимава с 

Политика.
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хАджи димитър
хаджи димитър (1840–1868 г.) е един от 

най-големите герои В битките за осВобожде-
нието на българия от Властта на османската 
империя. той е роден В слиВен, В заможно се-
мейстВо, което посетило божи гроб В ерусалим 
по Времето, когато димитър бил на дВе годин-
ки. по стара традиция Всеки, който изВършВал 
подобно пътуВане, се наричал хаджия. затоВа 
името на българския герой е хаджи димитър. 
на 20 години той станал хайдутин. бил е зна-
меносец В четата на панайот хитоВ. по-къс-
но същото знаме е носено от Васил леВски. В 
белград се запознал с георги ракоВски и Въз-
приел идеите му за осВобождение на българия 

с помощта на големи чети. 
през лятото на 1868 г. хаджи димитър и друг ВойВода – стефан 

караджа – организирали В румъния българска чета от 128 бойци, кои-
то имали Военна подготоВка и били сраВнително добре Въоръжени. 
те преминали река дунаВ със салоВе и наВлезли В българия близо 
до устието на река янтра. Веднага били забелязани от турската охра-
на, която Вдигнала треВога. започнал героичният поход на реВолю-
ционерите, които изВършили неВиждан дотогаВа подВиг. четниците 
прекосили дунаВската раВнина и изминали сто километра до стара 
планина, като проВели четири големи сражения. пърВото било с 1000 
души башибозук. при Втората битка Вече се Включили и части на ре-
доВната турска армия. четниците отбиВали атаките с точна стрел-
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ба. на третия ден, без да е почиВала, четата Влязла В бой с турска ар-
мейска част от 4000 Войници. Въпреки огромното си преимущестВо 
турците не успели да победят. на много места се стигнало до ръко-
пашни схВатки със саби и щикоВе. след тоВа сражение само 85 чет-
ници били В състояние да продължат към стара планина. В битката 
на следВащия ден стефан караджа бил ранен на няколко места и по-
паднал В плен. той починал малко по-късно от раните си В затВора. 
през нощта оцелелите българи отноВо успели да разкъсат обръча, да 
се откъснат от преследВачите си и да достигнат стара планина. 

на 18 юли оцелелите около 30 четници били обкръжени на Връх 
бузлуджа от над 700 Въоръжени турци. ВойВодата хаджи димитър 
загинал, като се сражаВал до последния куршум. едВа няколко чет-
ници успели по чудо да останат жиВи, за да разкажат за подВизите на 
българските герои. 

„хаджи димитър и 

самодивите“, картина 

от художника димитър 

гЮдженов. дълго време сред 

българите се носела мълвата, 

че войвода не е загинал на 

бузлуджа, а е бил отнесен 

ранен от трима четници. тази 

легенда е Породила най-

хубавото стихотворение в 

българската литература – 

„хаджи димитър“, наПисано 

от Поета христо ботев.
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ботьо петкоВ (1815–1869 г.) е един от 
най-способните и уВажаВани учители през 
Възраждането. роден е В карлоВо, където 
заВършил училище – по тоВа Време едно от 
най-добрите В цяла българия. научил гръц-
ки и руски език и самият той започнал да 
преподаВа на децата. през 1839 г. В близко-
то градче калофер се осВободило място за  
учител. ботьо петкоВ започнал работа там 
и бързо си спечелил уВажението на мест-
ните жители. те му помогнали да продъл-
жи образоВанието си В русия. ботьо петкоВ 
заминал за град одеса, където учил дВе го-
дини. през 1844 г. се заВърнал В калофер и 
цели 25 години бил учител там. ботьо пет-

коВ напълно сВързал жиВота си с града, като се оженил за младата 
калоферка иВанка дрянкоВа. техният пърВи син е най-Великият бъл-
гарски поет христо ботеВ.

по Времето на Възраждането образоВанието В българия заВисело 
изцяло от грижите и средстВата на родолюбиВи и заможни граждани. 
стремежът на българите към образоВание на роден език доВел до от-
криВането на поВече от 1000 училища. ботьо петкоВ убедил богати-
те граждани на калофер да построят ноВа, по-голяма училищна сгра-
да на дВа етажа. така през 1848 г. се издигнало прочулото се В цяла 
българия  даскал ботьоВо училище. по оноВа Време се използВала 
гръцката дума „даскал“, която означаВа учител.  В ноВото училище 

Ботьо петков
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децата Вече били разпределени по Възраст и знания от пърВи до чет-
Върти клас. те изучаВали българска история, аритметика, геометрия, 
география, физика, обща история, както и езици: български, гръцки, 
френски, турски. 

глаВният учител ботьо петкоВ наложил единна годишна програ-
ма за изучаВаните предмети и седмично разписание на часоВете. 
обучаВали се едноВременно по 200 ученици. само петдесет от бъл-
гарските училища били големи колкото калоферското. през 1859 г. 
по негоВа инициатиВа за пръВ път се организирали годишни изпити 
на учениците. изпитът продължаВал 3 дни и се проВеждал В голяма-
та зала на пърВия етаж на училището. 

Въпреки многобройните си задължения ботьо петкоВ намирал 
Време и да пише учебници, да преВежда от руски език и да изпраща 
статии до българските Вестници В цариград. успял да събере и голя-
ма училищна библиотека с книги на български, руски и френски език. 
поетът иВан ВазоВ като млад една година бил учител В калоферско-
то училище като помощник на ботьо петкоВ. той пише: „тая учи-
лищна библиотека изигра голяма роля В моето разВитие. без нея аз 
нямаше да бъда нищо.“ 

даскал 

ботьовото 

училище се 

намира в центъра 

на калофер.

днес сградата е 

музей, Посветен 

на Просветното 

дело През 

възраждането.
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ЮвиГи хАН омуртАГ
синът на хан крум  

омуртаг упраВляВал бъл-
гария от 814 до 831 г. той 
се опитал да продължи 
победната политика на 
сВоя Велик баща, но по-
ради неопитност загубил 
пърВата си битка с Ви-
зантия. Въпреки пораже-
нието успял да сключи 
изгоден мирен догоВор с 
империята за срок от 30 
години. голяма част от 
тракия официално била 
призната за част от бъл-
гарската държаВа. 

догоВорът бил подноВен през 820 г. при ноВия император миха-
ил II. през 823 г. хан омуртаг му се притекъл на помощ, когато кон-
стантинопол бил обсаден от армията на един Византийски претен-
дент за короната, наречен тома слаВянина. българската кон ница 
разгромила бунтоВниците. 

хан омуртаг прибаВил ноВи територии към българия. след като 
подсигурил южната си граница, хан омуртаг започнал прегоВори с 
франкската империя за уреждане на граничните територии. българ-
ските пратеници се яВили при император людВик благочестиВи, син 
на карл Велики. той не бързал  с отгоВор, а дори убедил част от сла-

виГи хАН омуртАГ
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Вяните да се разбунтуВат. почти през средата на огромната терито-
рия на българия течала река дунаВ – от панония до черно море. по 
този Воден път хан омуртаг изпратил кораби с български Войски, кои-
то победили разбунтуВалите се слаВяни и франките. и други големи 
реки, като драВа и тиса, били използВани за придВижВане на Войски 
и за търгоВия. през 827–829 г. българският Владетел заВладял спор-
ните области.

хан омуртаг предприел големи строежи В цялата държаВа. при 
негоВото упраВление плиска се преВърнала В истински средноВеко-
Вен град, заобиколен с крепостни стени. най-предстаВителната сграда 
била тронната палата. тя има ВпечатляВащи размери – дълга е 48 м и 
е широка 26,5 м. била е изградена от големи дялани каменни блоко-
Ве, споени с черВен хоросан. интересното е, че е построена Върху ог-
ромния по площ дВорец на хан терВел и хан крум, опожарен при похо-
да на император никифор I. 

ето надпис, издълбан Върху камък по запоВед на мъдрия хан: „чо-
Векът, дори добре да жиВее, умира. и друг се ражда. и нека роденият 
по-късно, като Види тези писмена, да си спомни за онзи, който ги е 
напраВил. името пък на Владетеля е юВиги хан омуртаг.“

златен медальон с изображението на 

хан омуртаг. доказано е, че българските 

владетели никога не са изПолзвали 

титлата хан. тя им е дадена Погрешка 

от историци Пред близо два века. върху 

каменни надПиси титлата на българските 

владетели е „канас Ювиги“, където 

канас   трябва да се Превежда с княз или 

кан, а Ювиги означава велик.
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пейо Яворов
пейо яВороВ (1878– 

1913 г.) е роден В чирпан. 
учил е В родния си град и 
дВе години В плоВдиВ. по-
ради финансоВи трудности 
на родителите не получил 
Възможност да продължи 
образоВанието си. Вместо 
тоВа започнал обучение В 
пощата, където усВоил ра-
ботата с телеграф – модер-
но за Времето си средстВо 
за предаВане на съобще-

ния. заради професията си той бил преместВан В няколко града, меж-
ду които слиВен и поморие, който тогаВа носел името анхиало. ра-
ботата му била еднообразна, не му допадала и младежът прекарВал 
много Време В четене на поезия. от този неВзрачен жиВот го измък-
нал неВероятният му талант. младият поет изпратил написаната от 
него В поморие поема „калиопа“ до едно от най-прочутите литера-
турни списания В софия. то било ръкоВодено от поета пенчо сла-
ВейкоВ, който Веднага изВикал младежа В столицата и му помогнал 
да си намери работа. пейо яВороВ публикуВал през 1901 г. пърВата 
си стихосбирка, която имала огромен успех. но щастлиВият жиВот 
на моден поет не му бил достатъчен. по тоВа Време много от българ-
ските земи В македония и тракия Все още се намирали под Власт-
та на османската империя. пейо яВороВ се Включил В редоВете на 
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българските реВолюционери, които с оръжие В ръка се борели за сВо-
бодата на поробените българи. поетът искал да поВтори подВига на 
христо ботеВ. пейо яВороВ изВършил три похода В македония. на-
мирал Време да пише записки, като слагал листоВете Върху приклада 
на пушката си. поетът храбро се бил В няколко сражения. при едно 
от тях четата му била обкръжена от над триста турски Войници. цял 
ден българските четници се отбраняВали с точна стрелба, а през но-
щта успели да се промъкнат през турските редици. 

пейо яВороВ се заВърнал В софия, където работил последоВа-
телно В народната библиотека и народния театър. пътуВал на дВа 
пъти до франция, където написал много от стихотВоренията си, 
публикуВани ВъВ Втората му стихосбирка – „безсъници“ (1907 г.), 
с която се утВърдил като изключителен поет. през 1912 г. българия 
заедно с балканските си съседи започнали победоносна Война с 
турция за осВобождаВане на Всички поробени земи. пейо яВороВ 
предВождал чета от 9 души и отноВо се сражаВал с многоброен про-
тиВник. за сВоите дейстВия той бил награден с медал за храброст.

пейо яВороВ остаВа В българската литература като един от три-
мата най-големи поети заедно с христо ботеВ и иВан ВазоВ. 

личният живот на Пейо яворов е 

белязан с големи страсти. През  

1912 г . той се оженил за лора 

каравелова. семейството живяло само 

една година в къщата си в софия, 

която днес е музей. Поради болезнена 

чувствителност лора се самоубила, 

а след една мъчителна година Пейо 

яворов също сам отнел живота си.
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