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Рубрика на Николай Балчев | Снимки: Българско национално радио, БАН – Институт за литература, Сдружение за градски читални

Мара Белчева 

150 години от рождението й.
Поетеса и преводачка.

(1868–1937)

Мара Белчева е дъщеря на 
заможен севлиевски търго-
вец и като такава получава 

солидно дори според днешните кри-
терии образование – учи в Търнов-
ската гимназия, впоследствие завърш-
ва Висшия девически институт във 
Виена. Учителства в Русе и София. 
Омъжва се за Христо Белчев, който е 
убит (1891) като министър в прави-
телството на Стамболов при опит за 
покушение срещу министър-предсе-
дателя. Няколко години след смъртта 
му заминава да следва филология във 
Виена, през 1897–1901 г. учи литерату-

ра в Женева.
По време на Балканските войни и 

Първата световна война е милосърдна 
сестра и учителка в София.

Публикува стихове от 1907 г. От 
1910 г. печата в сп. „Мисъл“, сътруд-
ничи на сп. „Златорог“ от създаването 
му (1920). Изявява се като литератор 
с широки културни интереси. Него-
лямото й по обем творчество е непов-
торимо в историята на българската 
„женска“ поезия. Тя е автор на три 
поетични книги: „На прага стъпки“ 
(1918), „Сонети“ (1925) и „Избрани 
песни“ (1931). Занимава се и с пре-
води – на произведения от Фр. Ниц-
ше, Г. Хауптман и др. Еднакво добре 
се изразява на български, френски и 
немски език.

Мара Белчева е била красива жена, 

съчетаваща в себе си добро възпита-
ние, отлично образование и поетичен 
талант. Затова, съвсем разбираемо, 
тя силно е привличала мъжете и то 
не какви да е мъже – сред тях са били 
например княз Фердинанд и Сте-
фан Стамболов. През 1903 г. съдбата 

Владимир Заимов 
130 години от рождението му.
Военен деец, генерал-полков-
ник, отличил се по време на 
Първата световна война.

(1888–1942)

Роден е в Кюстендил като син 
на българския националре-
волюционер и апостол на 

Априлското въстание Стоян Заи-
мов. Завършва Военното училище в 
София през 1907 г. Действителната 
му военна служба, която започва 
в VIII артилерийски полк в Стара 
Загора, е неизменно свързана с ар-
тилерията. Участва в Балканската, 
Междусъюзническата и Първата 
световна война. Служи в Шуменския 
и Софийския гарнизон. През 1923 г., 

Владимир Заимов 

като командир на артилерийски ди-
визион, предотвратява разстрел без 
съд на арестувани комунисти след 
Септемврийските бунтове. От 1927 
г. взима активно участие в модерни-
зирането на българската артилерия. 
През 1935 г. е назначен за инспектор 
на артилерията, по-късно е избран 
за политически секретар на Воен-
ния съюз. Същата година е произве-
ден в генералско звание, но след ня-
колко месеца е уволнен от армията 
като един от заподозрените в опита 
за преврат, организиран от група 
действащи и запасни офицери.

По време на Втората световна 
война ген. Владимир Заимов е изця-
ло против участието на България в 

Тристранния пакт. Това е причината 
да се постави в услуга на съветското 
разузнаване, на което систематично 
предава военна и военно-политиче-
ска информация за България, Цен-
трална и Югоизточна Европа. След 
влизането на немски войскови части 
на територията на страната, Заимов 
предоставя информация за размера 
и въоръжението им. Полезни за ра-
зузнавателната му дейност се оказват 
връзките му с приятели и познати от 
източноевропейските страни.

През март 1942 г. ген. Заимов е 
разкрит и арестуван. Обвинен е и 
осъден на смърт за шпионаж в пол-
за на СССР. През нощта на 1-ви юни 
е разстрелян. 

Освен двата български ордена „За 
храброст“ и посмъртно получени-
те съветски отличия, през 1972 г. ген. 
Владимир Заимов е удостоен посмърт-
но и със званието „Герой на Съветския 
съюз“ – за смелост и героизъм в бор-
бата срешу фашизма през Втората све-
товна война. ◆

Мара Белчева 


