
 

 

 

 

На  27 август / 15 август, н.с. / се навършват 150 години от рождението на 

големия български публицист, оратор и народен трибун Георги Кирков.  

„Смях и пламък, сарказъм и любов, желязна мисъл и огнен ентусиазъм, 

жив цветист език, мощен, тръбен глас и подвижна, но внушителна линия” – така 

определят съвременниците му  Георги Кирков. Една от най-обаятелните личности 

на своето време, той оставя знаменателни следи чрез своите речи като депутат в 

Народното събрание и неподражаемите си файлетони. Талантът му на журналист, 

публицист и сатирик най-ярко се проявява  и разцъфтява в „Работнически 

вестник”, на който той е създател и дългогодишен редактор.  

Роден в град Плевен през 1867г. в едно съдбоносно за българската история 

време в семейство на  видни граждани, активни деятели за изграждането на 

новоосвободената  България. След завършване на първоначално образование, 

младият Кирков е изпратен от родителите си да го продължи в Русия. В 

Александровската гимназия – гр. Николаев, където през 1897г. се записва  да учи, 

завършват образованието си десетки българи – бъдещи изявени личности: Алеко 

Константинов, Георги Стаматов, Никола Габровски, Александър Малинов и още 

други. Тук Кирков се запознава с големите имена на руската и европейската 

художествена и философска литература. Но от особено значение за формирането 

на мирогледа му е заминаването му за Виена, където от 1892 до 1895г. е 

стипендиант в Картографската школа. Виена – столицата на либерализма, градът 

на император Франц Йосиф и на социалистите, градът на Щраусовите валсове и 

кървавите работнически демонстрации, е второто, след Николаев житейско 

училище за бъдещия народeн трибун. Личното му запознанство с лидерите на 

Австрийската социалдемократическа партия – Виктор Адлер, Фриц Аустерлиц и 

Франц Шумахер оформя идеологическия му мироглед и донякъде предопределя 
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бъдещата му съдба на пролетарски водач, творец и политик. Той черпи с пълни 

шепи от съкровищницата на западноевропейската култура и с особено внимание 

бъдещият основател и редактор на „Работнически вестник” следи и изучава 

партийните издания.  

 

Георги Кирков – студент в Картографския институт. Виена, 1892г. 

Създаването и укрепването на един работнически вестник става съкровена 

мечта за Кирков. След „Социалист” и „Работник” на 5-ти септември 1897г. в 

Казанлък, този малък еснафски град, който по-късно ще нарече „Дремиград” се 

ражда първият брой на „Работнически вестник”. Въпреки трудностите, 

създателите на вестника намират верния път към сърцата и умовете на 

обикновените отрудени хора. В броя от 17 септември 1922г. се четат думите на 

един работник: „За нас „Работнически вестник” бе непознат. Мислехме, че 

вестник може да чете чорбаджията, ученият, попът и даскала, но не и работника. 

Подобрението положението на работниците ний очаквахме от „добрите” 

господари, понеже ги деляхме на добри и лоши.....Трябваше да дойде 

„Работнически вестник  между работниците, за да можем да надникнем по-далеч 

от този мрак, в който тънехме тогава.”  

Ето как определя журналистическия талант на Георги Кирков големият 

журналист и публицист Христо Кабакчиев:”Благодарение на него „Работнически 

вестник стана най-популярният и любим  народен вестник....Неговият стил е ясен, 

отривист, лек и боек. Той едновременно осмива и бичува, увлича и 

възпламенява.” 

Ясно съзнаващ значението на печатното слово, Кирков достига до 

прозорливост, която го прави  актуален и днес. Той пише: ”...свободата на печата 

е едно условие, една насъщна необходимост и то не само от гледна точка на 

интересите на работническата класа... а и от гледна точка  на интересите на 

цялото общество”. За да намери пряк път до сърцето и ума на обикновения 

читател, Кирков започва да издава месечен литературен подлистник, в който се 

разкрива талантът на писателя – сатирик. В „Дремиградски смешила”  - сборник,  

в който са събрани най-популярни фейлетони с обич и непринуден хумор 



редакторът на „Работнически вестник” разкрива образи, които будят не само смях 

у читателя, но и желание за човешки, социални правдини. В Казанлък, където се 

помещава т.нар. Академия,  Майстора събира цяла палитра от  колоритни герои: 

„исполинът на тежкия и честен труд” – Свата Нейчо Чука, „железният философ 

на човешките тъги и неволи” – Бай Ганчо Гайлето, „жизнерадостният 

пролетарий” – Пройчо Гурбетът.  

 

                                                                  

Но за разлика от незлобливия хумор, с който чертае образите на „скромните и 

благородни чеда на труда”, Майстор Гочо Зулямът (знаменателния псевдоним на 

Г. Кирков) с безпощадна ирония описва „новоизлюпената българска буржоазия”, 

обитателите на неговата „Политическа зоология”. Ето как представя 

политическия хамелеон, който по-късно ще навлече вълча кожа: 

„Най-напред бай Митко беше селски кръчмарин и се научи да лъже, след 

това – селски кмет – и се научи да краде, а сега, о, сега той е вече видно 

политическо светило, което доста изкусно ходи на два крака, гордо носи 

европейско сетре и си подстригва брадата във вид на дебърска тесла – признак, че 

принадлежи към ония български граждани, които носят името интелигенция, 

боравят с най-големи работи и патриотически глождят по някой обществен кокал.  

...В началото, когато една партия дойде на власт, той е върл партизанин на 

тая партия и жестоко брули опозицията, без обаче напълно да скъсва връзките си 

с видните опозиционери. След известно време обаче, когато усети накъде захваща 

да духа вятърът, той почва полека - лека да изстива към властващата партия и 

по-често да проповядва своя опозиционен дух, тъй щото в момента на падането на 

тая партия той е вече всецяло в редовете на новата, повикана на власт партия и 



пак се избира за съветник и депутат... Той принадлежи на всички партии, 

ръкопляска на всички убеждения, поддържа всички правителства и поради това е 

винаги на власт” (в. „Работнически вестник”, 6 октомври,1900г.) 

Според Христо Кабакчиев: „Ако великото освободително дело на 

пролетариата не беше го увлекло, той щеше да бъде художник и поет. Само един 

велик идеал, какъвто е тоя за освобождението на човечеството и изграждането 

бъдещето човешко щастие, можеше да увлече Георги Кирков”. 

Майсторът на словото е не само талантлив писател. Със заразяваща страст 

и убедително той говори от всяка трибуна. Изнася просветителни беседи пред 

работниците, възпламенява събрания и митинги, изявява се на международни 

форуми. Но най-ярко неговият ораторски талант заблестява в Народното 

събрание. Единствен депутат на БРСДП в ХІ–то ОНС, по-късно защищава 

интересите не само на сливенските работници, но въобще правата на трудещите в 

ХІІ-то, ХVІ-то и ХVІІ-то. Не случайно неговият „Работнически марш” звучи на 

първомайските празници и до днес.  

 

Създател и редактор на „Работнически вестник” 

Още първата реч, с която Кирков заявява своето присъствие в парламента 

е по повод законопроект за монопол на тютюна и външен заем през юли 1901г., 

който би имал незавидни последици за българската страна. На първо и второ 

четене законопроектът е гласуван и приет. Тогава думата взима Майстора. 

Ефектът от неговата реч е колосален – законопроектът е отхвърлен. Кирков 

завоюва своята първа победа в Народното събрание и успех, засвидетелстван с 

многобройни телеграми и писма от страната. Със своето правдиво слово той 

завладява цялата зала – винаги пълна, когато той говори. Характеристиката, 

която дава известният публицист и литературен критик Симеон Радев на Георги 

Кирков (в студията „Политическото красноречие в България”) е безспорно 

признание за магията на неговото ораторско изкуство.”…Никога един социалист 

не е давал на буржоазията внушение за самоубийство по тоя приятен начин, по 



който я увещаваше гражданина Кирков. Когато той се явеше на трибуната, 

депутатите си разтваряха душата , за да се смеят и в залата наставаше празник.” 

След завръщането му от фронта през 1913г., награден с орден „За храброст” 

за проявен героизъм, самообладание и високи командни качества, речите му от 

трибуната на Народното събрание са наситени с възмущение и гняв. Речта му вече 

не разсмива, а стъписва, разобличава грешките при воденето на войните 

(Балканската и Междусъюзническата) и последиците от тях със съкрушителен 

сарказъм. 

Нито социалните борби, нито страшните години на фронта не успяват да 

сломят енергията на пламенния оратор и народен трибун, това извършва тежката 

и коварна болест, която го поваля на легло. На 25 август 1919г. умира Георги 

Кирков – Майстора. „ Работнически вестник съобщава за неговата кончина със 

стиха на Некрасов: 

”Какъв светилник на ума 

угасна. 

Какво сърце престана да 

тупти”. 

 

 

(По „ГЕОРГИ КИРКОВ – МАЙСТОРА”,  Лиляна 

Шарланджиева, 1987г.  Изд. На Дружество за 

разпространение на научни знания „ГЕОРГИ КИРКОВ”, 

София                                    и: 

други публикации на Лиляна Шарланджиева – основател и 

дългогодишен директор на музей „Георги Кирков”. 
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