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Стара Загора – убежище на духа
и съзидание на словото
60 години Музей „Литературна Стара Загора“
(1961 – 2021)
След тридесетилетна социална пауза, възроденият Музей „Литературна Стара Загора“ възстанови своята емблематична, духовно
значима – регионална и общонационална – незаслужено затихнала,
но обичана и пределно желана от творците изява.
Освен показаното в атрактивната експозиция архивно-ръкописно
и литературно-документално, а и художествено наследство на писателите от миналото, залите на литературния музей са и място за емоционални срещи и представянето на нови произведения на изявени
съвременни поети, белетристи, драматурзи и преводачи от България
и чужбина.
Благодатните плодове на ваятелите на Словото именно тук – в
Музей „Литературна Стара Загора“, обективно градят духовен мост
между класическата старозагорска литературна традиция и новите
модерни, хуманно-естетически тенденции в развитието на българския и европейския литературен процес.
В този смисъл, прекратяването през 1992 г. на десетилетната
практика на Старозагорския комплексен литературен музей не би
следвало да се окачествява като репресивно-политически, нито пък
като късоглед административен акт – а да се възприема по-скоро като
социално-исторически кризисен период, комуто сме морални длъжници, но сме и призвани днес да превъзмогнем. Защото традицията,
особено в оценъчните естетически възгледи и прояви на обществото,
е онази непоклатима духовно-съзидателна база, която олицетворява,
но и безусловно определя във времето облика на всяка цивилизована
епоха.
А Стара Загора – известна още в началото на ХХ столетие като
„градът на поетите“, има вековното привилегировано право да съгражда символично, но и реално своя духовен модел, вграден именно в събитийния си литературен календар…
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Съхранената литературна традиция е своеобразно „огледало на
Духа“ и на българската нация. И това уникално метафорично прозрение, завещано на европейския дух през 20-те години на ХХ век
от големия италиански българофил професор Енрико Дамиани, обнадеждава с особена сила амбицията ни да осигурим сега, макар и
позакъснели, приемствеността между минало, настояще и бъдеще,
чиято основна литературна доминанта е Словото – Логосът, неподвластен на времето, но универсален в своята власт в Истината.
През есента на 2019 година духовните пазители на града ни намериха отново своя Дом в Старозагорския литературен музей. Но
малко по-сетне дойде часът те да се появят активно и в публичното
пространство, да осветлят и изтъкнат с достойнство своя естетически подвиг – да вдъхновяват и окрилят младите си следовници. Ето
я литературната слава на Стара Загора – духовната ни традиция не е
помръкнала, паметта на лирическото слово е заявена и съхранена в
настоящето – тя се превъплъщава творчески и в бъдното.
Какво по-хубаво от това да бъдем верни на приемствеността, да
бъдем достойни за литературните си предци – строители на националната ни култура! А делото им очевидно ще оцелее чрез собствения ни самоотвержен литературен принос, за който великият наш съгражданин – поетът Кирил Христов, пророчески е казал: „Без Стара
Загора – няма българска литература!“.
Иван Матев
Главен уредник на Музей „Литературна Стара Загора“
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От националния подем
до безкрая на звездите
(Георги Илиев – научна фантастика или реална евристика)
В памет на проф. Иван Сарандев

Преглеждайки преди няколко години всеизвестното и предпочитано днес за „бързи справки“ издание „Уикипедия“, с изненада
установих, че писателят Георги Илиев (25.VI.1881, с. Тарфа, Чаталджанско – 18.VI.1961, Стара Загора) не е упоменат в него, макар че
след 20-те, особено през 30-те и 40-те, а и в десетилетието на 50-те
години на XX век той е нашумяло име в българската белетристика.
Още повече, че Георги Илиев е автор и на първите български научно-фантастични романи „О‘Корс“ и „Теуд се бунтува“, отпечатани
с респектиращ успех в началото на 30-те години на ХХ столетие, за
които, впрочем, през 1934 г. писателят е награден от Министерството на просвещението!1
В посочената енциклопедия, обаче, базирайки се единствено на
съвременния русенски вестник „Утро“ – в броя му от 4 февруари 2017 г.,
като основоположник (въобще) на фантастиката в нашата литература
е регистриран Светослав (Константинов) Минков (1902, Радомир –
1966, София) с неговия сборник с разкази, излязъл през 1922 година –
„Синята хризантема“.2
Явно, както биха се изразили старите литературни дейци, „в случая е допуснато опущение“… Ще се опитаме, разбира се, да го изясним и поправим. Като начало ще припомним, че в белетристичния
жанр между разказа и романа има огромна разлика – и структурна,
и тематично-фабулна, а и идейно-психологическа, дори утилитарно-познавателна. Подчертаваме ad referendum, че в новата българска
литература първият научно-фантастичен роман е приоритет и запазен патент тъкмо на старозагорския писател Георги Илиев!
Категорична в това отношение е позицията на проф. Иван Сарандев (1934 – 2020), изложена през 1991 г. в статията му „Пионерът“ по
повод 110-годишнината от рождението на Г. Илиев: „Вече шест десетилетия, откакто е излязъл от печат първият български научно-фантастичен роман. Неговото заглавие „О‘Корс“, продължава да звучи
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така странно, колкото преди толкова години. А житейската съдба на
автора му – писателят Георги Илиев, е сама по себе си един завладяващ приключенски роман.“3
Всъщност, детайлно разтълкувана, научната фантастика в литературата е своеобразен и твърде специфичен израз на изконната
човешка потребност да се надникне в бъдещето, преодолявайки всевъзможните ограничения, тегнещи хилядолетно върху индивида и
върху обществото като цяло, – „да се втурне освободената личност
в пространствата, където невъзможното е вече материална действителност“ (Ив. Сарандев), а човекът е обожествен като властелин на
Вселената. „От потребности, реално съществуващи в българската
действителност (през 30-те години на ХХ век – б.м. И. М.), се раждат научно-фантастичните романи на белетриста Георги Илиев“ –
допълва логично съжденията си проф. Сарандев.4
Така че във фантастичните си романи „О‘Корс“ (1930 г.) и „Теуд
се бунтува“ (1934 г.) Георги Илиев по същество поставя актуални за
времето си, но и непреходни, значими и сега философски и морални
проблеми – явления и стойности, които писателят интерпретира с
въображаемите си прозрения и надежди чрез един универсализиран,
сътворен и регламентиран от самия него, макар и мистично-утопичен свят. Тук става въпрос за безграничните възможности на човешкия разум, за могъществото на науката, за вечната борба между доброто и злото, за благородството и саможертвата в името на истината
и щастието. Все елементи от ядрото на Георги-Илиевия художествен
замисъл – замисъл, впечатляващ разтърсващо и съвременниците на
автора, и значително по-късните му почитатели.
Действително, Георги Илиев бе пионерът на българската романизована научна фантастика! А за да проникнем в дебрите на това
сложно естетико-социално явление, за да проумеем неговата феноменология и отражението му в мисленето и съзнанието на образованото българско общество от 30-те и 40-те години на отминалото
противоречиво столетие, най-напред би трябвало да отговорим на
въпроса: Кой е Георги Илиев?
Ползвайки рядката привилегия, че съобразно естеството на професионалната ни работа, имаме възможността да се докосваме пряко
до творческия ръкописно-документален и веществен фонд на писателя Георги Илиев в Музей „Литературна Стара Загора“, ще обос-
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новем разсъжденията и оценките си именно върху някои значими
експонати от неговото лично, съхранено в Стара Загора, литературно
и социално наследство.
Посочихме в началото, че Георги Илиев (Георгиев) е роден на
25 юни 1881 г. в голямото българско село Тарфа (Йоренджик), Чаталджанско – по него време (а и сега) Истанбулски вилает в регион „Мармара“.5 Две години той учи в новоучредената към Българската Екзархия в Цариград Духовна православна семинария, чийто
първи Ректор (от 1892 до 1894 г.) е бъдещият пръв Старозагорски
канонически архиерей Методий Кусев (1838, Прилеп – 1922, Стара Загора).6 А едно десетилетие по-сетне, вече в началото на ХХ
столетие, с Цариградската Духовна семинария – този елитен български екзархийски лицей, възпитал и духовно усъвършенствал в
знанието и вярата десетки наши родолюбиви младежи от Тракия
и Македония, е свързано (и) името на главния му учител, дошъл в
Цариград през 1903 г. по личната покана на Екзарх Йосиф I – старозагорецът Петко Икономов, бащата на бъдещия виден театрал –
актьор, драматург и писател Никола Икономов (1896, Стара Загора –
1959, София).7
Самият Георги Илиев, повлиян от патриотични подбуди, се
включва още като юноша в движението за политическо и национално легитимиране на многолюдния български етнос в Югоизточна Тракия, Истанбул и Одринско, заради което е съден от
турските власти и лежи в занданите на Отоманската столица (1902 –
1904 г.), а е заточен и в Мала Азия, в Смирна (1904 – 1905 г.). Впоследствие семейството на Георги Илиев се преселва в Стара Загора,
където през 1908 г. той завършва с отличие Старозагорската народна мъжка гимназия „Иван Минчов Вазов“, което се удостоверява
от неговото „Зрелостно свидетелство“ (№ 11 от 29 юни 1908 г.),
съхранено под № 581 в Основния фонд на Музей „Литературна Стара Загора“.
Забележително е, че още като гимназист в Стара Загора, Георги Илиев проявява необикновен интерес към науката и въобще към
европейското духовно познание. Сам научава великолепно немски
език, говори свободно турски и гръцки, служи си и с руски. Любознателният, интелигентен и многообещаващ младеж прави силно впечатление на местните власти, като старозагорските първенци
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му осигуряват стипендия да продължи образованието си в Германия – изпращат го в Мюнхенската политехника, където в смутното
време около Първата световна война той завършва инженерно-технически науки. В архива на Георги Илиев в Музей „Литературна Стара Загора“ се съхраняват и няколко автентични немски свидетелства (Königlich Bayerische Technische Hochschule in München.
Abgangs-zeugnis: 5.I.1912; 15.VII.1914) (М „ЛСЗ“ – ОФ, № 587 – 588)
от следването му в Германия в периода 1909 – 1914 година.
Освен преките си занимания с инженерните науки, показателно
за широките интереси у Г. Илиев, по време на близо шестгодишния
му престой в баварската столица, е обстоятелството, че той не скъсва
връзките си и с хуманитарното знание. Нещо повече, в Германия бъдещият писател-фантаст разширява неимоверно интелектуалния си
кръгозор – изучава задълбочено старогерманската граматика и лексикология, както и съвременен френски и английски език – и то, от
немски академични издания. В Музей „Литературна Стара Загора“ са
запазени два специфични речника от мюнхенския период на Георги
Илиев (закупени в самия край на първото десетилетие на ХХ век) –
немско-английски (ОФ, № 182) и френско-немски (ОФ, № 183), както и една обемиста английска граматика, издадена на немски език
през 1906 г. в Хайделберг (ОФ, № 112). Книгата е регистрирана през
студентските години на Георги Илиев в Германия с неговия подпис и
четири десетилетия по-късно, вече в България, е предатирана от него
на български език с кратък текст: „Ст. Загора 1953 год.“.
Особено фрапиращ в това отношение е малко известният факт,
че в Германия Георги Илиев се потопява в лоното и на модерната
европейска философия. Увлечен още в Стара Загора от прозренията
на немските и европейските мислители, в Мюнхен той чете в немски
превод и „Критика на модерната философия“ от световно известния
български философ Димитър Михалчев8 , който в една от лекциите
си в Германия през 20-те години на ХХ век, между другото бе отбелязал: „До огромната и хилядолетна византийска крепост, през VII
век България струпа своята сламена колиба. Крепостта вече я няма,
но колибата е…“.
Тук нека посочим, че съхраненият в Музей „Литературна Стара
Загора“ труд на проф. Димитър Михалчев – „Философски студии.
Критика на модерната психология“ (ОФ, № 111) с предговор на д-р
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Йоханес Ремке, е отпечатан в Лайпциг през 1909 г.* – и само две
години по-късно, установилият се в Мюнхен студент Г. Илиев закупува тази фундаментална и за нейния автор, а и за европейската
философска наука книга. Впрочем, за това свидетелства и самият Георги Илиев с ръкописната си бележка на немски език върху титулната страница на изданието: „Собственост на Георги Илиев – Мюнхен,
22.VI.1911 г.“.
Влечението на писателя Георги Илиев към западната – и конкретно към немската класическа, а и модерна философия, се запазва
устойчиво и след завръщането му в България. Колекцията от немски академични произведения от библиотеката на Георги Илиев
в Музей „Литературна Стара Загора“ е приютила и мюнхенското второ издание от 1923 г. (първото е във Виена през 1918 г.) на
демаркационния труд на Освалд Шпенглер – „Залезът на Запада“
(ОФ, № 110) (Oswald Spengler. „Der Untergang des Abendlandes”,
München, 1923), в което немският философ-идеалист е маркирал
в съпоставително-конфронтационен план очертанията на „морфологията на световната история“ и мутациите на духа. При това,
вероятно, като символ на научна почит към автора, Г. Илиев е отбелязал с кръстен знак и черно мастило върху титулната страница на книгата годината и възрастта, на която Шпенглер е починал:
„† На 8 май 1936 г. на 56 г. възрасть“.
Сред академичните немски издания – речници, енциклопедии и
специализирани книги на Георги Илиев от мюнхенския му шестгодишен период (1909 – 1915), намерили средищно място в експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“, се откроява поразително и внушителният „Универсален речник на немския език“
(ОФ, № 109) („Universal – Lexikon der Deutschen Sprache”) – огромен цветоилюстрован в черно и червено том, отпечатан с немски
готически шрифт през 1910 г. в Берлин, чийто автор е Г. Кьонигс
(G. Kоеnigs), закупен с безспорен творчески порив през 1911 г. –
третата година от пребиваването на Г. Илиев в Мюнхен, изпълнен с
множество бележки по страниците си (на български и немски език)
от своя притежател.
* „Philosophishe Studien. Beiträge zur Kritik des Modernen Psychologismus”
von Dimitri Michaltschew mit einem Vorwort von Prof. Dr Johannes Rehmke. –
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1909.
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Отличително атрактивна, обаче, е изложената в експозиционната
панорама на Георги Илиев „Илюстрована немска литературна история“
от Е. Арнолд – съвместно издание на Берлин и Виена от 1910 г. (ОФ, №
108) („Illustrierte deutsche Literaturgeschichte” von E. Arnold – „Ullstein”,
Berlin – Wien, 1910). Освен възловия хронологически подбор на върховите явления и автори в немската вековна литература, книгата привлича
магнетично вниманието на ценителя и с респектиращи, конкретно подбрани художествени илюстрации от световни и, разбира се, немски творци. Така че изданието е подчинено на един утилитарен синкретизъм,
синергитичното му въздействие е безспорно двуизмеримо.
Бихме завършили селективно подбраната академична книжовна
поредица от библиотеката на Георги Илиев с уникалния „Немски енциклопедичен речник“ от професора в Гьотингенския университет
Мориц Зене, издаден в Лайпциг през 1896 г. (ОФ, № 107) („Deutsche
Wörterbuch Kleine Ausgabe” von Moriz Senne, Leipzig, 1896). Могъщото, луксозно подвързано книжно тяло, наподобяващо средновековните латински „decretalii”, съдържа неизброимите 1288 страници,
като притежателят му (Г. Илиев) го е дарил и със собствен автограф
на латиница върху титулната страница: „Georg Ilieff”.
Сред многообразието от артефакти и документи, представящи
личността и творчеството на Георги Илиев в Музей „Литературна
Стара Загора“, са намерили подобаващо място и редица, неизвестни
за широката публика, ръкописни свитъци от произведения на писателя. На първо място ще посочим част от ръкописа на романа „Йерусалим“, всъщност неговия том I, озаглавен „В Дакарн“, съдържащ 252
страници – инвентиран в Основния музеен фонд под № 690. Интерес
буди и историческият роман на Г. Илиев – „Три капки кръв“ (ОФ,
№ 2022), издаден в софийската Библиотека „Завети“ през 1940 г.
Други ръкописи на повести, романи и пиеси на Г. Илиев от 30-те
и 40-те години на ХХ век, уплътняващи идейно-тематично неговия
експозиционен сектор, са: „Повест за Нанти“, „Смърт във висините“,
„С космическа ракета“, „Пробуждане“, „От вятър отвяни“ и особено
ръкописите на драмите му – „Сухата смоковница“ и „Майчина кръв“.
Във всички тях историческото, фантастичното и научното съждение
на ерудирания писател намира непоклатим оплот във високата му и
безкомпромисна морална позиция!
Като своеобразна гаранция, но и исторически атестат за писател-
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ските и гражданските заслуги на Георги Илиев към България, в случая се явяват и показаните за първи път Царски укази и Министерски
свидетелства, с които той по достойнство е удостояван:
Свидетелство № 11181 от 20 декември 1937 г. на Министерството
на войната за присъден от Н. В. Цар Борис III „Възпоменателен медал за участието на Георги Илиев в Първата световна война 1915 –
1918 г.“. Забележително е, че в строгия, но художествено изработен
документ, е вграден и монаршеският девиз на Кобургите и Царство
България: „Вярност и постоянство“. Медалът е връчен на Георги
Илиев на посочената дата (20.XII.1937 г.) в София, отложен е в Музей
„Литературна Стара Загора“ – ОФ, № 582.
Указ на Н. В. Цар Борис III № 1744 от 03 октомври 1938 г. за
удостояване на Георги Илиев като Кавалер със „Сребърен кръст“ на
Ордена „Св. Александър“. Орденът е връчен лично на писателя на
посочената дата (3.X.1938 г.) в София, отложен е в Музей „Литературна Стара Загора“ – ОФ, № 583.
В експозиционната музейна панорама, посветена на Георги Илиев, са представени и множество лични вещи, документи и фотографии от различни периоди в живота на писателя, които, обобщени
съпоставително, изграждат образа му по един подчертано естествен,
но духовно открояващ се, при това изключително хуманен начин.
И веднага ще споделим за неговото „Свидетелство за Свето Кръщение“, издадено на 14 ноември 1940 г. от Българската Екзархия в
лицето на диоцезно подвластната ѝ Старозагорска Света Митрополия, „в потвърждение, че Георги Илиев е православен християнин –
българин, роден на 25-ти Юний 1881 год. в село Тарфа, Чаталджанско“ (Музей „Литературна Стара Загора“ – вж. Фонд „Г. Илиев“, ОФ
№ 572).
Ще припомним и за показателната медальонна фотография (в архаична дървена рамка) от 20-те години на ХХ век, представяща достолепно тримата старозагорски творци и приятели – Желязко Николов, Георги Илиев (в средата) и Иван Хаджихристов. По този повод
ще изтъкнем, че в архивите на Музей „Литературна Стара Загора“,
Георги Илиев се появява по-късно и в друга подобна фототриада –
писателят-фантаст, застанал отново в средата, сега е в компанията
на двамата Ивановци – поетите Хаджихристов и Мирчев. А тъкмо
тая снимка писателят-документалист Георги Константинов е публи-
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кувал през 1941 г. в енциклопедичната си многотиражна книга „Творци на българската литература“ (София, Книгоиздателство „Хемус“,
„Юлий 1941 год.“ – вж. с. 278)9.
Измежду личните вещи и аксесоари на Георги Илиев, обяснимо
привлича вниманието ни и един от творческите му бележници (ОФ,
№ 695) – малка, старателно подвързана с тъмна кожа книжка, чиито
печатно разграфени листи са изписани с присъщия на писателя ситен почерк, изпъстрени и с множество имена и адреси от България
и чужбина – необятно историко-социално поле за изследователя…
От първите следвоенни демобилизационни години пък е запазена рядката „Служебна книжка“ с портрет на Георги Илиев, издадена
на 14 декември 1920 г. от Министерството на благоустройството,
удостоверяваща правото на притежателя ѝ да „осъществява инженерно-строителни дейности на територията на Царство България“
(ОФ, № 578); Както е запазена и творчески заслужената след четвърт век от Георги Илиев „Членска карта № 907“ – регистрирана в
София на 30 октомври 1947 г., за принадлежността му към Съюза на
българските писатели (ОФ, № 79).
Визуално-психологическото личностно възприемане на Георги
Илиев се подпомага до голяма степен и от портретните му фотографии, подредени тематично в експозиционния кът на писателя. Тук
ще упоменем, че облеклото на персонажите, интериорно-студийната
обстановка, а и техническото естество на фотоматериалите отвеждат преценките ни към края на XIX и началото на ХХ век. Така че
въпросните документално представени снимки вероятно са правени
още в родната му Тарфа или по-скоро – в близкия отомански столичен център Цариград, преди семейството на Георги Илиев да се
пресели през 1903 г. в Стара Загора.
Но и военно-полевите фронтови фотографии на Георги Илиев,
избрани от музейния му архив, отразяващи автентично периода на
участието му в Първата световна война (1915 – 1918 г.), логично
оказват своето съществено въздействие при експозиционното изграждане на духовния му, национално пристрастен, а и физически
облик.
Обаче, длъжни сме да осведомим, че извънредно богатата библиотечна колекция на Георги Илиев в Музей „Литературна Стара
Загора“ е изцяло осъществена от даренията на неговата предана

14

Георги Илиев

съпруга Мария Илиева, направени през 60-те години на ХХ век –
непосредствено след смъртта на писателя на 18 юни 1961 година.
Именно от тази разнообразна колекция е подбрана и специализираната поредица от книги на различни автори с посвещения и дарствени текстове към Г. Илиев, обхващаща периода от началото на 20-те
години (непосредствено след края на Първата световна война) до
началото на 60-те години на ХХ столетие (малко преди кончината на
писателя). Та върху западната стена – в северното крило на експозиционната зала на Музей „Литературна Стара Загора“, посочените
четири десетилетия са представени с един пределно богат, макар и
селективно извлечен, литературно-документален корпус, явяващ се
не само автентично свидетелство за духовната личност на твореца
Георги Илиев, но и обобщена, при това социално обективизирана
оценка за литературната му същност, за дълбоката морална и естетическа диря, която писателят е оставил в съзнанието на съвременниците си.
Не случайно тук ще съзрем редкия лирически сборник „Цветя на злото“ от непостижимия френски символист Шарл Бодлер с
автограф и посвещение към Г. Илиев от преводача Георги Михайлов – при посещението му в Стара Загора на 9 декември 1931 г.;
Ще прочетем спонтанното посвещение на старозагорската поетеса Офелия Касабова към Г. Илиев върху титулната страница на
сензационно приетата ѝ през 1942 г. книга „Стихотворения“, за
която Николай Лилиев я поздравява от София със специална телеграма.**; Автограф и дарствени редове, излезли изпод перото на
драматичния символист Людмил Стоянов, са регистрирани върху негов лирически сборник, подарен на Г. Илиев при срещата им
в София на 25 декември 1935 г.; Книга с подпис на Фани Попова** Случаят с поздравителната телеграма на Николай Лилиев до поетесата Офелия Касабова (1910 – 1971) по повод стихосбирката ѝ „Стихотворения“ (Стара Загора, 1942) – възторжена, при това публична позиция от
големия български поет и неин съгражданин, който документ тя „скътала
като най-скъпа реликва във фамилния си сандък“, ми е разказан от сина на
поетесата – професорът по микробиология Роман Касабов, с когото поддържах близки творчески връзки (относно анкетата ми за Лилиев) през 90-те
години на ХХ век. Този етично наситен литературен случай сега оповестявам за първи път! (Иван Матев).
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Мутафова е донесъл до нас спомен и за друго посещение на Г. Илиев
в София през 1934 г.; А във фундаменталния труд на Иван Радославов – „Българската литература 1880 – 1930“, наред с ръкописното му
посвещение към Г. Илиев, е фиксирано и посещението на автора в
Стара Загора през 1936 г.; Две авторски издания с посвещения към
Г. Илиев ни е завещал през 1935 и 1938 г. и писателят Йордан Ковачев: драмата в три действия „Изпуснати хора“ и лирическият сборник „Озарение“; Стефан Станчев от своя страна е дарил драгоценните си „Сребърни везби“ на Г. Илиев, подписвайки се в книгата си на
18 януари 1940 г.; Не е пропуснал да подари с ръкописен автограф
през 1944 г. „Прицели“-те си на своя съгражданин Г. Илиев и сатирикът Стахотин (Константин Коняров).
Разбира се, в колекцията от книги с авторски посвещения и дарствени откровения към Георги Илиев ние срещаме имената и на още
десетки видни български автори, като Георги Караиванов, Паун Генов, Георги Бакалов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев, Ботьо Савов, Кирил Христов… Но сред тях се нареждат и писатели от Гърция и Германия, а безспорно творческо любопитство
будят и деветте книги на прозаика Борис Марзоханов от 40-те години
на ХХ век с вдъхновените му авторски посвещения към „сърдечния
приятел“ Георги Илиев!
Изключително силен духовно-асоциативен ефект във визуалната
панорама на Музей „Литературна Стара Загора“ будят и двете художествени картини с образа на Георги Илиев. Емоционално-естетическото и познавателното им излъчване е внесло могъщ тласък за
тяхното тематично и специфично вграждане в цялостната реална, но
и условна музейна феноменология около присъствието на писателя-фантаст. Дело на големи български майстори, двата живописни
портрета на Георги Илиев изграждат символно-драматургично физическия, но и духовния облик на своя персонален носител, показвайки го в два сюблимни и времево диаметрално противоположни
житейски периода – агресивната младост и смирението на старостта.
Успоредното оценъчно третиране на тези „раздвоени“ художествени
образи, произлизащи от общ генетичен прототип, в случая наподобява Плутарховите животоописания.
И ето, старозагорският художник Димитър Гюдженов е показал в
края на 10-те години на ХХ век един романтично-бохемски профил
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(с цигара в уста) на своя съгражданин Георги Илиев, когато писателят е около тридесетгодишен***. А парадоксално е, че по това време
Г. Илиев издава в Стара Загора своя сатиричен вестник „Цигарен
дим“.
Половина столетие по-късно, вече в 1961-ва, в годината през която Георги Илиев се сбогува с този свят, друг негов съгражданин –
художникът Марин Тачев, създава с академичен усет за универсалната непреходност на духа, класическия портрет на пророчески мъдрия писател****.
Романтичен писател и същевременно реалистичен ценител, а и
морален съдник на своето време е писателят Георги Илиев! Носталгичният му, драматично-хуманен дух е формиран още в неговата младост при екстремални обстоятелства – в затворите на
Отоманската империя, но и в академичната среда на немските
университети. И това проличава като интелектуална подсъзнателна същност не само в историческата проза, в екзотиката на фантастичните и в сътресенията на нравствените му романи. Но тази
почти дуалистична особеност у твореца Георги Илиев е дълбоко
вкоренена и в лирическото му сантиментално дарование. А писателят Георги Илиев е също обдарен поет! На 25 и на 40-годишна възраст той събира стиховете си в две отличителни книги –
„Тъжни напеви“ (1906) и „Горести“ (1921), като същевременно –
още в самото начало на ХХ век – прави и литературния си дебют
в българския периодичен печат, публикувайки свои произведения в
софийското литературно-критическо списание „Ново време“ (1906)
и в националните художествено-хумористични литературни издания
„Смях“ и „Българан“.
Но Георги Илиев печата активно и във вестник „Остен“ (1910),
сътрудничи неотклонно на старозагорското символистично списание „Хризантеми“ – през целия му издателски период (1916 –
1918), публикува и в елитния столичен вестник за литература и
*** „Портрет на Георги Илиев“. Художник – Димитър Гюдженов. Живопис –
масло, 35 х 25 см; Стара Загора, края на 10-те години на ХХ век. (Музей
„Литературна Стара Загора“ – НСФ, № 1212)
**** „Портрет на Георги Илиев“. Художник – Марин Тачев. Живопис – масло, 70 х 50 см; Стара Загора, 1961 г. (Музей „Литературна Стара Загора“ –
НСФ, № 1222)
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изкуство „Литературни новини“ (1927 – 1929)… В Стара Загора
Г. Илиев е изключително уважаван администратор и редактор на месечното списание за художествена литература и критика „Гребец“,
излизащо във времето от 1934 до 1941 година. И, както споменахме,
малко преди заминаването си за Германия през 1909 г., той организира и издава за кратко старозагорския хумористично-сатиричен вестник „Цигарен дим“!
В този литературно-информационен поток, макар и от ранния период на Георги Илиев, обаче се врязва и високият бряг на неговата
духовно-етична същност. Георги Илиев остава завинаги непоправим
хуманист! Като личност той е изключително организиран, той е човек с пределна дисциплина и най-важното – носи в сърцето си, непокътнато и неподвластно на конюнктурата, чувство на благодарност.
Тези му рицарски качества се доказват и поведенчески, разцъфтявайки в духовната атмосфера на Стара Загора с благороден стоицизъм.
До края на живота си Георги Илиев остава дълбоко признателен на
Стара Загора – и при никакви обстоятелства не напуща града, който
го е приел, изучил в странство и подготвил за писателското поприще.
Подобно поведение сред неговото творческо поколение ние наблюдаваме, като че ли, единствено у по-младия му литературен събрат
Иван Мирчев.
Безсъмнено, авторът на „О‘Корс“ и „Теуд се бунтува“ е достигнал до своите белетристични върхове, не само върху вълната на научно-фантастичния жанр, осигурил му, все пак, през 1934 година
литературната награда на Министерството на просветата. Зад професионалното и творческо израстване на писателя стоят безброй негови
естетически увлечения и реализации, но и безспорни идейно-нравствени и провиденчески открития – гордост не само за българската, а
и за европейската литературна традиция между двете световни войни.
Прозренията на Георги Илиев, въплътени в тематичните му фабулни разкрития, поставят значими философско-исторически, морално-психологически и съдбовни цивилизационни проблеми –
за същността на човешкото съществуване, за планетарното оцеляване,
за невъобразимите космически глъбини, които в бъдеще обществата
ще овладяват. Белетристичните находки на Георги Илиев разбулват
пелената на леност пред духовния взор на съвременниците му, разгадавайки техните най-съкровени мечти и дълбоко стаени съмнения.
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Писателят Георги Илиев в експозицията
на Музей „Литературна Стара Загора“

Писателят Георги Илиев
(1881 – 1961)

Георги Илиев
в Духовната семинария
в Цариград

Георги Илиев
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Зрелостното свидетелство на Георги Илиев
от Старозагорската мъжка гимназия – 1908 г.

Георги Илиев – абитуриент, Стара Загора, 1908 г.

Георги Илиев
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Университетски свидетелства на Георги Илиев
от Мюнхенската политехника (1909 – 1914 г.)
„Философски студии. Критика на
модерната психология“ от проф. Димитър Михалчев в немски превод от
1909 г. (Из академичната мюнхенска
колекция на Георги Илиев)

Английска граматика (на немски език)
на Георги Илиев от мюнхенския му
студентски период (1909 – 1914 г.)
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„Залезът на Запада“ от Освалд Шпенглер, Мюнхен, 1923 г.
(Из академичната мюнхенска
колекция на Георги Илиев)

„Универсален речник на немския език“ от Г. Кьонигс, Берлин,
1910 г. (Из академичната мюнхенска колекция на Георги Илиев)
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„Илюстрована немска литературна история“ от Е. Арнолд,
Берлин – Виена, 1910 г. (Из академичната мюнхенска колекция
на Георги Илиев)

„Немски енциклопедичен
речник“ от проф. Мориц Зене,
Лайпциг – 1896 г.
(Из академичната мюнхенска
колекция на Георги Илиев)
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Из ръкописните свитъци на Георги Илиев

Министерско
свидетелство на
Георги Илиев от 20
декември 1937 г.
за участието му в
Първата световна
война (1915 – 1918 г.)

Георги Илиев
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„Свидетелство за Свето
Кръщение“ на Георги Илиев
от Българската Екзархия

Георги Илиев

Указ на Н. В. Цар Борис III
от 3 октомври 1938 г.
за удостояване на Георги
Илиев като Кавалер със
„Сребърен кръст“
на Ордена „Св. Александър“
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Лични вещи, фамилни и фронтови фотографии, и аксесоари
на Георги Илиев

Из ръкописното
наследство на
Георги Илиев
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Повести, романи и пиеси на Георги Илиев

Членска карта от Съюза на българските писатели
и Пенсионна книжка на писателя Георги Илиев

Георги Илиев
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Ръкописи, лични вещи и
отличия на Георги Илиев

„Портрет на Георги
Илиев“. Художник –
Димитър Гюдженов.
Живопис –
масло, 35 х 25 см;
Стара Загора, края на
10-те години на ХХ век

Георги Илиев
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„Портрет на Георги Илиев“. Художник – Марин Тачев.
Живопис – масло, 70 х 50 см; Стара Загора, 1961 г.

Георги Илиев
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ГЕОРГИ ИЛИЕВ

(Георги Илиев Георгиев) (25.06.1881 – 18.06.1961)

БИБЛИОГРАФИЯ
Обяснителни бележки
Целта на библиографията е да направи едно по-задълбочено представяне на творчеството на писателя и на публикациите „за него“.
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на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и на библиотека „Родина“ – Стара Загора и бяха прегледани дигитализираните
периодични издания, за които е установено сътрудничество на Георги
Илиев.
Библиографията не претендира за пълнота и изчерпателност. Със
звездичка са отбелязани тези публикации, които не са прегледани de
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Книги
1.
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Публикации от Георги Илиев
Тъжни напеви : Стихотворна сбирка. – Ст. Загора : Б. С-в,
1906. – 30 с.
Псевдоним: Sclavus saltans.

2.

Горести : [Стихосб.]. – Ст. Загора : печ. Светлина, 1921. – 40 с. –
(Библиотека на тракийски писатели ; № 2)
Псевдоним: Георги Смирнов.

3.

О-Корс : Роман. – Ст. Загора : печ. Светлина, 1930. – 133 с.

4.

Теут се бунтува : Роман. – Ст. Загора : печ. Светлина, 1933. – 176 с.

5.

Повест за Нанти. – София : печ. АБВ, 1937. – 110 с.

6.

Три капки кръв : Повест за смъртта на Пребонда, княз
Ригински. – София : Библ. Завети, 1940. – 124 с. –
(Библиотека Завети ; Г. ІV, кн. 9)

7.

*При ново слънце : Фантаст. роман.

8.

От вятър отвяни : Роман. – София : М. Г. Смрикаров, [1946]. –
194 с.

9.

Теут се бунтува : Роман / Худож. Здравко Йончев ; [С предг. от
Огнян Сапарев]. – 2. изд. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1983. –
188 с. : с ил.

2. изд. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1983. – 138 с.

Изт.: кн. му От вятър отвяни, 1946
[Изт.: БК 1878 – 1944, пор. № 19074].

Публикации в периодични издания и сборници
1906

10.

*Стихотворения. // Ново време, Х, 1906, № 5, с. 318 – 319.

11.

Есенни песни : [Стихотворение]. // Остен, І, 1910, № 7, с. 10.

12.

Зов : [Стихотворение]. // Остен, І, 1910, № 10, с. 7.

Подпис: S. S.

1910

Подпис: Ausgerütscht.

Подпис: Ausgerütscht.
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13.

Морски капки : [Стихотворение]. // Остен, І, 1910, № 8, с. 6.

14.

Коледа : [Разказ]. // Смях, ІІ, 1911, № 30, с. 2.

15.

Валс ; Любов : [Стихотворения]. // Смях, ІІ, 1912, № 31, с. 7.

16.

За младите жени / Побългарено от ... // Смях, ІІ, 1912, № 44, с. 7.

17.

Огнището : Драматичен диалог. // Смях, VІІ, 1913, № 118, с. 5.

18.

В страната на звучното СО: Одраният случай ; Съглашението
и съюзът ; Болест и лекарство : [Проза]. // Българан, 1916, №
16, 12 авг. 1916, с. 3.

1911

Подпис: Пиери.

1912

Подпис: Пиери.
Подпис: Пиери.

1913

Подпис: Пиери.

1916

Подпис: Пиери.

19.

Десетстотинковата марка : [Пиеса] / Прев. ... // Българан, 1916,
№ 12, 15 юли 1916, с. 10.
Подпис: Пиери.

20.

– Из Lustge Blätter.

Меланхолия : [Стихотворение]. // Хризантеми (Ст. Загора), І,
1916, № 4, с. 61.
Подпис: Г. Смирнов.

21.

Ницшеанец генерал : [Анекдот]. // Българан, 1916, № 15, с. 6.

22.

Спорове : Мисли върху изкуството. // Провинция (Бургас), І,
1930, № 1, с. 6 – 7.

Подпис: Пиери.

1930

Съдържа: 1. Философия и изкуство ; 2. Етика.

1931

23.

За нашия занаятчия : [Статия]. // Земя (Ст. Загора), ІV, № 15, 20
дек. 1931, с. 2.

24.

Музикален живот в Ст. Загора : [Статия]. // Земя (Ст. Загора),
VІ, № 27, 22 апр. 1934, с. 2.

1934
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25.

Революционната дейност на Георги Апостолов : [Есе]. // Земя
(Ст. Загора), VІ, № 32, 3 юни 1934, c. 2.

26.

Сън край Охрид : [Легенда]. // Гребец (Ст. Загора), І, 1934, № 2,
с. 40 – 43.

27.

Христо Ботев : [Есе]. // Земя (Ст. Загора), VІ, № 32, 3 юни 1934,
с. 1.
Подпис: Г. Смирнов.

28.

1935

Нов превод на Фауста. // Гребец (Ст. Загора), І, 1935, № 4 – 5, с.
139 – 141.
Рец. за: Йохан Волфганг Гьоте. Фауст : Трагедия : Ч. 1. /
Прев. от ориг. Д. Н. Осинин. – Варна, 1933. –
Със сравнителен анализ между преводите на Ал. Балабанов
и на Димитър Осинин.

1938

29.

Копнеж по родината у поета Кирил Христов. // Кирил Христов.
– Ст. Загора, 1938, с. 8 – 9.

30.

Операта Тоска : [Отзив]. // Септември (Ст. Загора), І, № 16, 2
юни 1945, прит. № 16.

1945

Отзив за постановката на операта на Старозагорската
сцена.

31.

Под терор : Стихотворения от Ал. Андреев Пламенов. //
Литературен подем (Ст. Загора), І, № 1, дек. 1945, с. 4.

Рец. за: Алеко Андреев. Под терор : Стихотворения. – Ст.
Загора : Секретар-бирник, 1945.

32.

Сюли Прюдом : Избрани стихотворения, превел Йордан Ковачев.
// Литературен подем (Ст. Загора), І, № 2, дек. 1945, с. 4.
Рец. за: Арман Сюли Прюдом. Избрани стихотворения /
Прев. от фр. Йордан Ковачев. – София : Хр. Г. Данов, 1945.

33.

1946

Георги Бакалов – Христо Смирненски. // Септември
(Ст. Загора), ІІ, № 103, 21 дек. 1946, с. 4.

Подпис: Г. Ил. – Рец. за: Георги Бакалов. Христо
Смирненски. – Ст. Загора: Лит. кръг Г. Бакалов, 1946.

34.

Загорската опера : [Статия]. // Септември (Ст. Загора), ІІ, № 62,
25 март 1946, с. 6.
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35.

Първа обща изложба на художниците в Стара Загора. //
Септември (Ст. Загора), І, № 53, 21 ян. 1946, с. 4.

36.

Тебеширеният кръг : Драма в 4 действия от Клабунд. //
Септември (Ст. Загора), ІІ, № 65, 15 апр. 1946, с. 4.

Отзив за постановката на пиесата на театралната трупа при
читалище „Родина”.

1947

37.

Втора обща изложба на Старозагорските художници. //
Литературен подем, ІІ, № 5, 1 май 1947, с. 6.

38.

Концерт на народната милиция. // Септември (Ст. Загора), ІІІ,
№ 148, 1 ноем. 1947, с. 4.
Гостува художественият колектив при Дирекцията на
народната милиция в София.

39.

1948

Дълбоки корени : Пиеса в три действия от Джейс Хау и Арнолд
д’Юссо : [Отзив]. // Септември (Ст. Загора), ІV, № 158, 10 ян.
1948, с. 2.
Подпис: Г. Ил. – Отзив за постановката на пиесата
на сцената на читалище „Родина”, Ст. Загора.

40.

С перо, чук и длето : [Статия]. // Септември (Ст. Загора), ІV,
№ 187, 31 юли 1948, с. 3, 4.

41.

Великите хора – творци на епохи не умират : Артисти и
писатели за смъртта на Георги Димитров. // Септември (Ст.
Загора), V, № 238, 9 юли 1949, с. 4.

42.

При строителите на язовира „Георги Димитров” : [Статия]. //
Септември (Ст. Загора), V, № 243, 13 авг. 1949, с. 4.

43.

„Чужда сянка” на Старозагорската сцена : [Отзив]. //
Септември (Ст. Загора), V, № 258, 26 ноем. 1949, с. 4.

1949

Отзив за постановката на пиесата „Чужда сянка” от К.
Симонов.

1950

44.

Да браним мира! : [Статия]. // Септември (Ст. Загора), VІ,
№ 299, 19 авг. 1950, с. 4.

45.

Иван Вазов : [Статия]. // Септември (Ст. Загора), VІ, № 293,
8 юли 1950, с. 4.
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46.
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„Макар Дубрава” от А. Корнейчук : [Отзив]. // Септември
(Ст. Загора), VІ, № 289, 10 юни 1950, с. 4.
За постановката на пиесата на Старозагорска сцена.

47.

1951

„Съюзническа чест” от Вадим Собко : [Отзив]. // Септември
(Ст. Загора), VІІ, № 327, 17 февр. 1951, с. 4.
За постановката на пиесата на Старозагорска сцена.

1952

48.

Ловецът : Фейлетон. // Септември (Ст. Загора), VІІІ, № 429,
20 дек. 1952, с. 3.

49.

Моята радост. // Септември (Ст. Загора), Х, № 555, 8 дек. 1954,
с. 1.

1954

Изказване в подкрепа на декларацията на Съвещанието на
европейските страни в Москва за осигуряване на мира и
безопасността в Европа.

1955

50.

Нечакани гости ; Живият мотор ; Ловецът : [Разкази]. //
Литературна Стара Загора : Сб. стихотворения, разкази,
очерци. – Ст. Загора, 1955, с. 172 – 187.

51.

Българската книга : [Есе]. // Септември (Ст. Загора), ХІV,
№ 62, 24 май 1958, с. 4.

52.

Мъчен живот : [Откъс от мемоари]. // Септември (Ст. Загора),
ХІV, № 13, 30 ян. 1958, с. 2.

53.

Сигурен залог за бъдещия мир : [Статия]. // Септември (Ст.
Загора), ХV, № 120, 6 окт. 1959, с. 1.

1958

1959

По повод изстрелването на третата съветска космическа
ракета.

1960

54.

На Луната : Откъс от романа „До Сатурн и Венера”. //
Септември (Ст. Загора), XVI, № 72, 16 юни 1960, с. 4.

55.

То ми даде светлина : [Спомен]. (Пред стогодишнината на
читалище „Родина”). // Септември (Ст. Загора), ХVІ, № 41,
2 апр. 1960, с. 4.
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1961

56.

Гагарин. // Септември (Ст. Загора), ХVIІ, № 63, 27 май1961, с. 1.

57.

Излитането на небесните влакове. // Антени, № 16, 18 апр.
1979, с. 13.

Приветствие по повод посещението на първия космонавт в
Ст. Загора и окръга.

1971

Откъс от „Теут се бунтува”.

1983

58.

О-Корс : Откъс от началото на романа. // Българска фантастика
: Антология / А. Мелконян и др. – Пловдив, 1983, с. 18 – 44.

59.

Писма до Николай Лилиев / Публ. Елка Константинова,
Надежда Александрова. // Хоризонт (Ст. Загора), ХІ, 1984,
№ 3, с. 99 – 110.

1984

С дата: Ст. Загора, 30.ІІІ.1934 г. ; Стара Загора, 2.ІІ.1934
; Стара Загора, 24.Х.1935 ; с. Банкя, 12.VІ.1940 г. ; Стара
Загора, 30.VІІ.1940 ; Стара Загора, 27.ІІІ.1941 ; Стара
Загора, 8.VІ.1950 г.

Георги Илиев – редактор на периодични издания
60.

Гребец. Месечно списание за художествена литература и
критика, издание на Съюза на писателите от провинцията в
България. Ред. к-т: Г. Илиев, Ст. Станчев и Д. Аджарски. Отг.
уредник Г. Илиев. Ст. Загора, п-ца Светлина. 80.
І – ІV

61.

[септ.] 1934 – окт. 1941

Литературен подем. Орган на колектива на южнобългарските
литературни кръжоци. Ред. к-т: Иван х. Христов, Николай
Юрданов, Иван Захариев, Иван Дечев, К. Коняров. Ст. Загора,
п-ца Светлина. 20 .
І – ІІІ дек. 1945 – 30 ноем. 1948
Георги Илиев участва в ред. к-т на вестника в год. І, 1946,
бр. 6.

62.

*Цигарен дим. Двуседмичен хумористичен вестник. Урежда Г.
Илиев Смирнов. Ст. Загора, п-ца Г. Колев. 40.
І

1–4

5 септ. – 3 ноем. 1909
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Литература за живота и творчеството на Георги Илиев
63.

1906

Савов, Ботьо. [Авторът на стихотворната сбирка...] : Предговор.
// Илиев, Георги. Тъжни напеви : Стихотворна сбирка. – Ст.
Загора, 1906, с. 3.
Подпис: Б. С. –
Дата: Ст. Загора, 24/ІV.1906 г.

64.

1927

Мирчев, Иван. Коледа : [Стихотворение]. // Стрелец, І, № 2, 14
апр. 1927, с. 3.
С посвещение: На Георги Смирнов. –
Също и в: Мирчев, Иван. Видения. – Ст. Загора, 1928, с. 43.

65.

1930

Георги Илиев – „О-Корс”. // Провинция (Бургас), І, 1930, № 3 –
4, с. 15 – 16.
Подпис: Зах. Кам.

66.

Шишманов, Димитър. Георги Илиев: „О’Корс”. // Слово, ІХ,
№ 2552, 18 дек. 1930, с. 1.

67.

Гичева-Михалчева, Кръстина. Идейното съдържание на
българската литература от 1930 година. // Философски
преглед, ІІІ, 1931, № 3, с. 246 – 264.

1931

На с. 253 – 254 за романа „О-Корс” от Георги Илиев.

68.

Динеков, Петър. „О-Корс”, роман от Г. Илиев. // Литературен
глас, ІІІ, № 106, 14 март 1931, с. 7.

69.

Захариев, Иван. Георги Илиев : „О’Корс”. // Мисъл, ІІ, № 17, 18
ян.1931, с. 3.

70.

Захариев, Иван. Условен роман : „О-Корс” от Георги Илиев. //
Театър, І, № 4, 20 апр. 1931, с. 2.
Подпис: Иван Знахар.

71.

Кръстев, Кирил. Първият български фантастичен роман
„О’Корс” от Георги Илиев. // Българска мисъл, VІ, 1931, № 6,
с. 432 – 435.

72.

Мирчева, Ст. Георги Илиев: О’Корс : Роман, издаден в Стара
Загора. // Съвременник, І, № 17, 14 ян. 1931, с. 3.
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1933

73.

О-Корс : Роман от Г. Илиев : Из отзивите на пресата. // Илиев,
Георги. Теут се бунтува : Роман. – Ст. Загора, 1933, с. 174 –
175.

74.

Атанасов, Никола. Научно-мистични романи. // Съзнание,
ХХХVІ, № 40, 12 март 1934, с. 2.

1934

Романите „О-Корс” и „Теут се бунтува” от Георги Илиев.

75.

Василев, Ст. Романи. (Вести и оценки). // Родна реч, VІІ, 1933/34,
№ 5, с. 222 – 225.
На с. 225 авторът прави оценка на романа „Теут се бунтува”
от Георги Илиев.

76.

Доклад от Литературната секция на комисията за поощрение на
родната литература и изкуство. // Училищен преглед, ХХХІІІ,
1934, № 5 – 6, с. 33 – 36.
Писателят Георги Илиев е представен за поощрителна
награда за романа му „Теут се бунтува”, с. 36.

77.

Захариев, Иван. „Теут се бунтува”. // Светлоструй, VІ, № 10,
юни 1934, с. 7 – 8.

78.

Крънзов, Гео. Георги Илиев: Теут се бунтува. (Литературна
критика). // Вестник на жената, ХІІІ, № 558, 3 февр. 1934, с. 2.

79.

Спасов, Павел. Може ли Теут да се бунтува. // Стара планина, ІІ,
1934, № 6, с. 11.

80.

Телчаров, Павел. Георги Илиев – Теут се бунтува, роман, София,
1933. (Между книгите и списанията). // Литературен глас,
VІ, № 235, 20 май 1934, с. 4.

81.

Хаджихристов, Иван. Земя : [Стихотворение]. // Хаджихристов,
Иван. Елен и гора : Стихотворения. – [София], 1938,
с. 60 – 62.
С посвещение: На Георги Илиев.

82.

Христов, Кирил. Българска проза в сърбохърватски превод. //
Литературен свят, V, № 2, окт. 1934, с. 1.

Отзив за антологията „Савремене бугарске приповетке”
(1934). Като недостатък отбелязва, че в антологията е
пропуснат Георги Илиев, „автор на два хубави утопистични
романа”.
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83.
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1939

Христов, Кирил. Как моя роден град Стара Загора ме чествува
17 – 22 дек. 1938. // Дума на българските писатели, № 6,
февр. 1939, с. 6, 10. (Юб. бр.)
На с. 6 авторът пише, че е приветстван от Георги Илиев –
председател на комитета за организиране на честването.
Публикувана е снимка на Г. Илиев, кмета г-н Луков,
дъщерята на юбиляра и самия К. Христов.

1941

84.

Добрев, Димитър. Три капки кръв. Повест от Георги Илиев. //
Светлоструй, VІІІ, № 11, 29 ян. 1941, с. 3.

85.

Константинов, Георги. Георги Илиев. // Константинов, Георги.
Творци на българската литература. – [София], 1941, с. 278 :
със сн.
Кратки данни за живота и творчеството. Публикувана е
обща снимка на Иван хаджи Христов, Георги Илиев (в
средата) и Иван Мирчев

86.

Росен, Петко. Сурва, сурва година : Фейлетонен литературен
преглед : [Ч.] ІІ. // Слово, ХІХ, № 5554, 15 ян. 1941.

87.

Киров, М. Седмицата на книгата в Сливен : [Съобщение]. //
Утро, ХХХІІ, № 9832, 20 май 1942, с. 5.

1942

Литературно четене с участието на Иван х. Христов и
Георги Илиев от Стара Загора.

88.

Седмица на българската книга : Програма за гостуване на
писателите. // Слово, ХХ, № 5941, 9 май 1942.

Георги Илиев и Иван х. Христов гостуват в Ямбол, Бургас и
Сливен.

1943

89.

Нурижан, Жорж. Георги Илиев. // Нурижан, Жорж. Творци и
литература : Литературни силуети. – София, 1943, с. 75 – 76.

90.

Състезание за хубав роман : Премирани творби. // Слово, ХХІІ,
№ 6428, 21 дек. 1943.
Първа награда на Борис Наков за романа му „Човешка
участ”; втора награда на Георги Илиев за романа му „От
вятър отвяни” и трета награда на Д. Детелинов, за романа
му „Врагове”.
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91.

Четене на старозагорски поети и писатели. // Дъга, Х, № 564,
6 дек. 1943, с. 4.

92.

Втора обединителна конференция на колектива на
литературните кръжоци в България. // Литературен подем
(Ст. Загора), І, № 7, май 1946, с. 4.

1946

В управителния съвет са избрани Георги Илиев, Борис
Каменов, Николай Йорданов, Иван Дечев и Кръстьо
Каруцин – членове на лит. кръг „Георги Бакалов”, Ст.
Загора.

93.

Из живота на литературните кръжоци : Стара Загора. //
Литературен подем (Ст. Загора), І, № 3, февр. 1946, с. 2.

Литературно четене на литературния кръжок „Георги
Бакалов” по случай седмицата на книгата. Четат Г. Илиев,
Иван х. Христов, Ив. Захариев, К. Коняров, Н. Рубинин и
Маргарита Генчева.

94.

Ценков, К. От вятър отвяни : Роман от Г. Илиев. // Знаме, ХІ,
№ 264, 6 дек. 1946, с. 4.

95.

Константинов, Георги. Георги Илиев. // Константинов, Георги.
Български писатели : Биографии и библиографски данни. –
[София], 1947, с. 386 : със сн.

96.

Лесов, Вл. „От вятър отвяни”: Роман от Георги Илиев. //
Литературен подем, ІІ, № 6, 15 юни 1947, с. 3.

97.

Русев, Харалан. От вятър отвяни : Роман от Г. Илиев. //
Септември (Ст. Загора), ІІІ, № 117, 29 март 1947, с. 4.

98.

Отпуснати народни пенсии на заслужили културни дейци. //
Народна войска, ІV, № 537, 29 май 1948, с. 4.

1947

1948

Сред писателите с отпуснати народни пенсии е и Георги
Илиев.

99.

1957

В Стара Загора е образувана група на писателите. //
Септември (Ст. Загора), ХІІ, № 788, 2 март 1957, с. 4.

Първата в провинцията група на писателите е създадена в
дома на писателя Георги Илиев.
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100.
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1960

Николов, Иван. Георги Илиев : Стихотворение. // Септември
(Ст. Загора), ХV, № 1 – 2, 1 ян. 1960, с. 4.
Дружески шарж за Новата година.

101.

1961

Георги Илиев : [Некролог]. // Литературен фронт, ХVІІ, №
25, 22 юни 1961, с. 3.
От Съюза на българските писатели.

102.

Писателят Георги Илиев почина. // Септември (Ст. Загора),
ХVІІ, № 73, 20 юни 1961, с. 3.
От групата на Съюза на българските писатели и
литературния колектив „Георги Бакалов” – Стара Загора.

1965

103.

Георгиев, Стоян. Спомени за писателя Георги Илиев. //
Септември (Ст. Загора), ХХІ, № 78, 1 юли 1965, с. 4

104.

Богданов, Иван. [Георги Илиев]. // Богданов, Иван.
Българската литература в дати и характеристики 817 – 1965. –
София, 1966, с. 265, 270, 292, 437, 447, 459, 469, 486, 540.

105.

[Георги Илиев]. // История на Стара Загора / Христо
Буюклиев и др. – София, 1966, с. 140 – 141.

106.

Матев, Георги. Жив в полета на духа : Пет години от смъртта
на Георги Илиев. // Септември (Ст. Загора), ХХІІ, № 147,
6 дек. 1966, с. 4

107.

Михайлов, Антон. Родоначалникът... : [Спомен]. //
Септември (Ст. Загора), ХХVІ, № 49, 25 юни 1971, с. 13.

108.

Богданов, Иван. [Георги Илиев]. // Богданов, Иван. Българска
литературна периодика : Приносът на период. печат в
развитието на бълг. литература 1878 – 1944. – София, 1972, с.
95, 111, 236, 262.

1966

1971
1972

2. изд. 1995 г. на изд. Българска сбирка. –
Сътрудничеството на Георги Илиев в списанията „Остен”,
„Хризантеми”, Гребец” и двуседмичника „Литературни
новини”.

42

Георги Илиев

1973

109.

Даскалов, Трифон. Георги Илиев – човекът и писателят. //
Септември (Ст. Загора), ХХVІІ, № 90, 2 авг. 1973, с. 4

110.

Майналовски, Симеон. Всеотдайният звездовед :
Родоначалникът на научно-фантастичната литература в България
– Георги Илиев. // Антени, VІ, № 29, 16 юли 1976, с. 16.

111.

Майналовски, Симеон. Първият български писател фантаст
: 95 г. от рождението и 15 г. от смъртта на Георги Илиев. //
Септември (Ст. Загора), ХХХІ, № 77, 24 юли 1976, с. 3.

112.

Сапарев, Огнян. Българската научна фантастика :
[Предговор]. // Българска фантастика : Антология / Състав.
Станка Пенчева, Любен Дилов, Огнян Сапарев. – Пловдив,
1976, с. 5 – 16.

1976

На с. 7 – 8 за романа „О’Корс” на Георги Илиев – „първия,
неизвестен на съвременния читател български научнофантастичен роман”.

1977

113.

Големанова, Пенка. Илиев, Георги (Георги Илиев Георгиев).
// Речник на българската литература : В 3 т. : Т. 2. Е – О. –
София, 1977, с. 98.

114.

Майналовски, Симеон. Първият български писател фантаст.
// АБВ, ІІ, № 35, 26 авг. 1980, с. 5.

115.

Биографична справка за твореца [Георги Илиев]. //
Септември (Ст. Загора), ХХХVІ, № 74, 25 юни 1981, с. 4

116.

Груев, Георги. Първият български писател фантаст [Георги
Илиев]. // Земеделско знаме, LXXIII, № 185, 5 авг. 1981, с. 3.

117.

Йорданов, Димитър. Родоначалник на българската
[художествена] фантастика : 100 години от рождението на
Георги Илиев. // Орбита, ХІІІ, № 29, 18 юли 1981, с. 15.

118.

Майналовски, Симеон. Романите на писателя. // Септември
(Ст. Загора), ХХХVІ, № 74, 25 юни 1981, с. 4.

119.

Стаев, Стоян. Земните корени на фантаста. // Септември (Ст.
Загора), ХХХVІ, № 74, 25 юни 1981, с. 4.

1980

1981
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1982

120.

Илиев, Георги (Г. И. Георгиев) (25.VІ.1881, с. Тарфа,
Чаталджанско – 18.VІ.1961, Стара Загора). // Енциклопедия
България : В 7 т. Т. 3. И – Л. – София, 1982, с. 101.

121.

Богданов, Иван. [Георги Илиев]. // Богданов, Иван.
Тринадесет века българска литература : Събития, автори,
произведения, библиогр., синхронен репертоар 681 – 1981 :
В 2 ч. Ч. 2. Нова българска литература 1879 – 1981. – София,
1983, с. 25, 30, 31, 96, 322, 343, 351, 364, 378, 398, 450.

122.

Майналовски, Симеон. Завръщане при началото на
българската научна фантастика. // Септември (Ст. Загора),
ХХХVІІІ, № 63, 28 май 1983, прил. Съвремие.

123.

Сапарев, Огнян. Българската научна фантастика :
[Предговор]. // Българска фантастика : Антология / А.
Мелконян и др. – Пловдив, 1983, с. 5 – 12.

1983

На с. 8 – 9 за романите „О-Корс” и „Теут се бунтува” на
Георги Илиев.

124.

Сапарев, Огнян. Забравеното начало на българската научна
фантастика : [Предговор]. // Илиев, Георги. Теут се бунтува :
Роман. – 2. изд. – Пловдив, 1983, с. 5 – 12.

125.

*Стоянова, Людмила. Пионер на българската научна
фантастика. // АБВ, V, № 29, 19 юли 1983, с. 4.

126.

Константинова, Елка. Българският научно-фантастичен
роман и неговият създател [Георги Илиев]. // Хоризонт (Ст.
Загора), ХІ, 1984, № 1, с. 86 – 91.

127.

Константинова, Елка и др. Двама старозагорски писатели
до Николай Лилиев. / Елка Константинова, Надежда
Александрова. // Хоризонт (Ст. Загора), ХІ, 1984, № 3,
с. 99 – 110.

1984

Съдържа и текста на писмата на Кирил Христов и Георги
Илиев до Николай Лилиев.

128.

1985

Груев, Георги. Верен на младостта си. // Родна реч, ХХІХ,
1985, № 2, с. 60 – 61.
Творчески портрет на писателя Георги Илиев.
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129.
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1987

Майналовски, Симеон. Старозагорски парнасисти. //
Септември (Ст. Загора), XLII, № 91, 1 авг. 1987, прил.
Съвремие.

10 шаржово–пародийни епиграми за Николай Лилиев,
Иван Хаджихристов, Гео Милев, Кирил Христов, Димитър
Подвързачов, Ботьо Савов, Иван Мирчев, Георги Смирнов
(Илиев), Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров и Иван
Арнаудов, обединени в цикъл „Старозагорски парнасисти”,
открити в архива на писателя Георги Илиев, в папка
„Хуморески”.

130.

Михайлов, Антон. Път през годините : Тридесет години
от създаването на първата писателска група към СБП в
провинцията. // Септември (Ст. Загора), XLII, № 49, 25 апр.
1987, с. 5.

Учредителното събрание се провежда в работния кабинет
на писателя Георги Илиев на 11 февр. 1957 г.

1988

131.

*Груев, Георги. Едно позабравено име. // АБВ, Х, № 30, 26
юли 1988, с. 10.

132.

Майналовски, Симеон. „Тук се чувствам по-бодър...”. //
Септември (Ст. Загора), XLIII, № 48, 30 дек. 1988, прил.
Съвремие.

За приятелската и духовна връзка между Георги Илиев и
Кирил Христов.

1989

133.

Вежинов, Вежин. „Смърт в небесата” : Новооткрит научнофантастичен роман на Георги Илиев. // Юг, Х, 1989, № 2, с.
180 – 182.

134.

Вежинов, Вежин. Социалната лирика на бъдещия фантаст
: Първата публикация на Георги Илиев. // Септември (Ст.
Загора), XLIV, № 25, 23 юни 1989, прил. Съвремие.

Две стихотворения с псевдоним S. S. в сп. „Ново време” от
1906.

135.

1990

Сапарев, Огнян. Забравеното начало на българската научна
фантастика. // Сапарев, Огнян. Фантастиката като литература.
– София, 1990, с. 118 – 124.
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136.

Сарандев, Иван. Фантастът Георги Илиев. Един задълго
забравен автор. // Пулс, ХХVІІІ, № 36, 4 септ. 1990, с. 4, 5.

137.

Литературна вечер [посветена на 110 г. от рождението на
Георги Илиев]. // Стара Загора, І, № 74, 27 септ. 1991, с. 4.

138.

Маринова, Снежана. Произведения на Георги Илиев ;
Литература за Георги Илиев : Библиогр. справка. // Стаев,
Стоян и др. Георги Илиев 1881 – 1961 / Състав. и ред. Стоян
Стаев, Християна Илиева. – Ст. Загора, 1991, с. [12 – 15].

139.

Сарандев, Иван. Пионерът. // Стаев, Стоян и др. Георги
Илиев 1881 – 1961 / Състав. и ред. Стоян Стаев, Християна
Илиева. – Ст. Загора, 1991, с. [5 – 6].

140.

Стаев, Стоян и др. Георги Илиев 1881 – 1961 / Състав. и
ред. Стоян Стаев, Християна Илиева. – Ст. Загора : Дом
Литературна Стара Загора ; Библиотека Захарий Княжески,
1991. – 16 с.

141.

Николов, Никола Г. Неизвестният Георги Илиев : Спомени за
човека и писателя. // Тракия, LXXIII, № 18, 9 септ. 1993, с. 6.

142.

Беляева, Сабина. Цигарен дим : Двуседмичен хумористичен
вестник. // Периодика и литература : Поредица от
изследвания за литературата в българския периодичен печат
1877 – 1944 : Т. 3. Литературни списания и вестници, смесени
списания, хумористични издания 1902 – 1910. – София, 1994,
с. 681 – 682.

1991

1993
1994

Вестникът се урежда от Георги Илиев.

143.

Божилов, Кирил. „През хилядо деветстотин и тридесета
година...” // Поглед, № 13, 26 март 1994, с. 22.

144.

Бумбалов, Л. Илиев, Георги (Георги Илиев Георгиев). //
Речник по нова българска литература 1878 – 1992 / Състав.
Магдалена Шикова, Сабина Беляева, Мирослав Дачев. –
София, 1994, с. 145 – 146.

145.

Каменов, Йордан. Остен : Седмично илюстровано
хумористично списание. // Периодика и литература :
Поредица от изследвания за литературата в българския
периодичен печат 1877 – 1944 : Т. 3. Литературни списания и
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вестници, смесени списания, хумористични издания 1902 –
1910. – София, 1994, с. 688 – 693.
За сътрудничеството на Георги Илиев на с. 689, 692.

146.

Николов, Никола Г. Една среща с човека и писателя Георги
Илиев. // Тракия, LXXIV № 7, 7 апр. 1994, с. 7.

147.

Стоянова, Людмила. Из историята на проблема. // Стоянова,
Людмила. Преображения на фантастичното в българската
проза. – София, 1996, с. 5 – 38.

1996

На с. 16 – 20 за романите „О’Корс” (1930) и „Теут се
бунтува” (1933).

1997

148.

Рашева-Майналовска, Николина. Георги Илиев –авторът на
първия български научно-фантастичен роман. // Участие (Ст.
Загора), VІІ, 1997, № 1 – 2, с. 27 – 28.

149.

Константинова, Елка. Сто години българска „научна”
фантастика. // Пламък, XLIII, 2000, № 5 – 8, с. 127 – 132.

2000

На с. 128 се споменава Георги Илиев с романите „О’Корс”
и „Теут се бунтува”.

150.

Константинова, Елка. Фантастиката в модерността и в
постмодерността : По случай стогодишнината на българската
фантастика. // Родна реч, 2000, № 3 – 4, с. 45 – 50.

На с. 46 се споменава антиутопичната фантастика на Георги
Илиев.

2001

151.

Ганева, Невена. Създателят на научната ни фантастика
Георги Илиев е живял в Стара Загора. // Труд, LIV, № 214, 10
авг. 2001, прил. Тракия труд (Ст. Загора), № 62, с. 6.

152.

Майналовски, Симеон. Родоначалникът на фантастиката у
нас. // 7 дни Стара Загора, VІІІ, 2001, № 22, с. 10.

153.

Василева, София и др. На този ден в Стара Загора : 25-ти юни
[роден Георги Илиев] / София Василева, Светла Димитрова. //
7 дни Стара Загора, ІІ, № 122, 25 юни 2002, с. 5.

2002
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154.
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Касабова, Благовеста. Саксия с мушкато разрешава писателски
скандал. // Седмичен труд, ХІІ, № 23, 6 юни 2002, с. 33.

Между писателя Георги Илиев и поетите Иван

Хаджихристов, Иван Мирчев и Николай Лилиев.

2004

155.

Матев, Георги. Крачки по земята, поглед към небето : Георги
Илиев. // Матев, Георги. В града на поетите : Преживелици и
срещи : Кн. 1. – Ст. Загора, 2004, с. 38 – 47.

156.

Сарандев, Иван. Георги Илиев (25.VІ.1881 – 18.07.1961). //
Сарандев, Иван. Българска литература 1918 – 1945 : В 2 т. Т.
2. 1930 – 1945. – Пловдив, 2005, с. 111 – 126; 389 – 392.

157.

Сапарев, Огнян. Начало на българската фантастика : 125
години от рождението на Георги Илиев. // Литературен глас
(Ст. Загора), ХV, № 122, юни – юли 2006, с. 1.

158.

Коняров, Константин. Авторските издания до победата.
// Коняров, Константин. Градът на поетите : Принос към
литературната история на Стара Загора. – Ст. Загора, 2007,
с. 126 – 141.

2005

2006

2007

На с. 137 – 138 за изданията на Георги Илиев.

159.

Коняров, Константин. Културни прояви през 30-те години.
// Коняров, Константин. Градът на поетите : Принос към
литературната история на Стара Загора. – Ст. Загора, 2007,
с. 149 – 152.

Георги Илиев като председател на комитета за организиране
честването на юбилея на Кирил Христов в Стара Загора
(18, 19 и 20 дек. 1938 г.).

2008

160.

Ранчева, Росица. „Старозагорски новини” откри тленните
останки на първия български писател фантаст Георги Илиев.
// Старозагорски новини, ХІV, № 190, 29 септ. 2008, с. 3.

161.

Димитрова, Светла. Писател дарил теглилка за злато от
Османската империя. // Новината (Ст. Загора), ІІ, № 198, 2
септ. 2009, с. 7.

2009

Дървена теглилка за златни монети, предадена от Георги
Илиев в старозагорския Исторически музей.
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2013

162.

Николова, Йовка. А паметна плоча за първия български
фантаст – старозагорецът Георги Илиев?. // Старозагорски
новини, ХVІІІ, № 210, 25 окт. 2013, с. 2.

163.

Ганева, Невена. Литературен глас в Стара Загора през ХХ век
: Именник и биографии. // Ганева, Невена. Град Стара Загора
– „една разтворена книга”. – Ст. Загора, 2014, с. 3 – 22.

2014

На с. 7 за Георги Илиев.

2017

164.

Русева, Мария. Пътят на машините : Механизми за
овладяване на пространството в научнофантастичния
свят на Георги Илиев. // Надмощие и приспособяване :
Сб. доклади от Международната научна конференция на
Факултета по славянски филологии 24–25 април 2017 г. : Т.
1. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на
професор Никола Георгиев / Ред. кол. Красимира Алексова и
др. – София, 2017, с. 326 – 331.

165.

Стоянов, Стилиян. Астрономическият роман в българска
среда – Камий Фламарион и Георги Илиев. // Balkanistic forum
= Балканистичен форум, 2017, № 1, с. 219 – 225.

166.

Ватова, Пенка. За първия робот в българската литература и
други изобретения на Георги Илиев от 30-те години на ХХ
век. // Литературата, 2018, № 19, с. 194 – 204.

2018

Също и в: Литература и техника : Сб. доклади от научна
конференция, проведена в СУ „Св. Климент Охридски”,
9 – 11 март 2018. – София, 2018, с. 254 – 261.

167.

Георги Илиев. // С български дух и европейска мисъл /
Състав. Евгения И. Иванова и др. – Ст. Загора, 2018,
с. 71 – 73.
Съставител: Петка Синкова
Регионална библиотека „Захарий Княжески”
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Именен показалец

Аджарски, Димитър
Александрова, Надежда
Алексова, Красимира
Андреев, Алеко
Апостолов, Георги
Атанасов, Никола

(ред.) 60
59, 127
(ред.) 164
(рец. за него) 31
(за него) 25
74

Бакалов, Георги
Балабанов, Александър
Беляева, Събина
Богданов, Иван
Божилов, Кирил
Ботев, Христо
Бумбалов, Любен
Буюклиев, Христо

(рец. за него) 33
(за него) 28
142; (състав.) 144
104, 108, 121
143
(за него) 27
144
105

Вазов, Иван
Василев, Ст.
Василева, София
Ватова, Пенка
Вежинов, Вежин

(за него) 45
75
153
166
133, 134

Гагарин, Юрий
Ганева, Невена
Генчева, Маргарита
Георгиев, Никола
Георгиев, Стоян
Гичева-Михалчева, Кръстина
Големанова, Пенка
Груев, Георги
Гьоте, Йохан Волфганг

(за него) 56
151, 163
(за нея) 93
(за него) 164
103
67
113
116, 128, 131
28

Д’Юссо, Арнолд
Даскалов, Трифон
Дачев, Мирослав
Дечев, Иван
Дилов, Любен
Димитров, Георги
Димитрова, Светла
Динеков, Петър

(за него) 39
109
(състав.) 144
(ред.) 61; (за него) 92
(състав.) 112
(за него) 41
153, 161
68
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Добрев, Димитър

84

Зах. Кам.
Захариев, Иван

65
69, 70, 77; (ред.) 61;
(за него) 93

Иванова, Евгения И.
Илиев, Георги
Илиева, Християна

(състав.) 167
1– 18, 20–59; (ред.) 60–62; 		
(прев) 19; (за него) 63–167
(състав. и ред.) 138, 139, 140

Йончев, Здравко
Йорданов, Димитър
Йорданов, Николай

(ил.) 9
117
(за него) 92

Каменов, Борис
Каменов, Йордан
Каруцин, Кръстьо
Касабова, Благовеста
Киров, М.
Клабунд (псевд. на Алфред Хеншке)
Ковачев, Йордан
Константинов, Георги
Константинова, Елка
Коняров, Константин
Корнейчук, Александър
Крънзов, Гео
Кръстев, Кирил

(за него) 92
145
(за него) 92
154
87
(за него) 36
(прев.) 32
85, 95
59, 126, 127, 149, 150
158, 159; (ред.) 61; (за него) 93
(за него) 46
78
71

Лесов, Вл.
Лилиев, Николай
Луков, Аспарух

96
(за него) 59, 127, 129, 154
(за него) 83

Майналовски, Симеон
Маринова, Снежана
Матев, Георги
Мелконян, Агоп
Мирчев, Иван
Мирчева, Ст.
Михайлов, Антон

110, 111, 114, 118, 122, 129, 		
132, 152
138
106, 155
58, 123
64, (за него) 85, 129, 154
72
107, 130

Николов, Иван
Николов, Никола Г.
Николова, Йовка

100
141, 146
162
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Нурижан, Жорж

89

Осинин, Димитър

(рец. за него) 28

Пенчева, Станка
Пламенов, Ал. Андреев
Прюдом, Сюли

(състав.) 112
Вж. Андреев, Алеко
Вж. Сюли Продом, Арман

Ранчева, Росица
Рашева-Майналовска, Николина
Росен, Петко
Рубинин, Н.
Русев, Харалан
Русева, Мария

160
148
86
(за него) 93
97
164

Савов, Ботьо
Сапарев, Огнян

Станчев, Стефан
Стоянов, Стилиян
Стоянова, Людмила
Сюли Продом, Арман

63, (за него) 129
9, 112, 123, 124, 135, 157; 		
(състав.) 112
136, 139, 156
(за него) 43
(за него) 33
(за него) 47
79
119; (състав. и ред.) 138, 139,
140
(ред.) 60
165
125, 147
(рец. за него) 32

Телчаров, Павел

80

Фламарион, Камий

(за него) 165

Хаджихристов, Иван

Ценков, К.

81; (ред.) 61; (за него) 85, 87,
88, 93, 129, 154
(за него) 39
82, 83; (за него) 29, 83, 127, 		
129, 132, 159
94

Шикова, Магдалена
Шишманов, Димитър

(състав.) 144
66

Юрданов, Николай

(ред.) 61

Сарандев, Иван
Симонов, Константин
Смирненски, Христо
Собко, Вадим
Спасов, Павел
Стаев, Стоян

Хау, Джейс [Хоу, Джеймс]
Христов, Кирил
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Показалец на публикациите
на Георги Илиев по заглавия
Болест и лекарство
Българската книга
В страната на звучното СО
Валс
Великите хора – творци на епохи не умират
Втора обща изложба на Старозагорските художници
Гагарин
Георги Бакалов – Христо Смирненски
Горести
Да браним мира!
Десетстотинковата марка
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Георги Илиев Георгиев (1881 – 1961)
Списък на псевдонимите и периодичните издания,
в които са използвани*

Псевдоними,
инициали и
съкращения
Периодично издание
		
Гил
в. Септември (Ст. Загора)

Година
1945

Пиери

сп. Смях
сп. Българан
в. Трибуна (Нова Загора)

1911 – 1915
1916 – 1922
1921		

Георги Смирнов

сп. Хризантеми (Ст. Загора)
в. Земя (Ст. Загора)

1916
1934		

Г. И. Смирнов

сп. Провинция (Бургас)

1930

Г. И.

сп. Гребец (Ст. Загора)

1934

Ausgerütscht

в. Остен

1910

Sclavus saltans

стихосб. „Тъжни напеви”

1906

S. S.

сп. Ново време

1906

* Източник: Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними. – 3. осн.
прераб. и доп. изд. – София : Д-р Петър Берон, 1989.
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Стихотворения, посветени на Георги Илиев
Коледа

На Георги Смирновъ

Ти чакашъ като брѣгъ: да те залѣятъ
вечернитѣ затоплени води,
да се усмихнатъ първитѣ звезди
и радостьта къмъ тебе до прелѣе.
Небето смѣня златнитѣ си маски
върху лицето ти, покрито съ мъхъ
и ти запирашъ топлия си дъхъ,
кото момче, което чака ласки.
Но нѣма ласки. Сам си вече ти.
Безкрайна скръбь е твойта скѫпа Коледа,
сърце и устни чезнатъ въвъ неволя,
брѣгътъ е самъ и слиза въ тъмноти.
Угасватъ вече златното и синьото.
Застиватъ вънъ мълчания отъ скрежъ,
почувствувани въ бързия летежъ,
на птици, минали градинитѣ.
И нищо не отсича говоръ или смѣхъ.
Снѣгътъ вали, но много е далеко…
Огромни лесове потъватъ въ меки,
сребристи кожи и заспиватъ въ тѣхъ.

Публикувано в: Мирчев, Иван. Видения : [Стихотворения]. [Ст. Загора],
1928, с. 43.
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Земя

На Георги Илиевъ

Като незибленъ шумъ отъ възкресение
надъ тебе първитѣ лѫчи блестятъ;
ти чувашъ ли? Пѣвецътъ възроденъ е,
безсмъртна майко, синекрила скръбь.
И ето днесъ се дигатъ мойтѣ птици,
които гонятъ своя чуденъ домъ,
и върху твоята пречиста плащеница
тѣ чудото зоватъ съ нечутъ псаломъ.
Лети, земя, лети, о мрачна клада!
Въвъ твоя огненъ сънь еднакво страдатъ
по камънитѣ твои всички смъртни.
И ний сме съ тебе въ сѣнката лилава,
и облаци прозирни орѣдяватъ
подъ месецътъ сърпъ на безумни жътви.

Публикувано в: Хаджихристов, Иван. Елен и гора : Стихотворения.
[София], 1938, с. 60 – 61.
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Георги Илиев
Автор на романи фантастични...
Но постой, читателю, постой –
във века на навици практични
вече по-практичен е и той.
За Луната мислим ний от вчера –
той намери нещо по-добро:
вече към Сатурн и към Венера
е насочил своето перо.
Иван Николов

Публикувано във: в. Септември (Ст. Загора), № 1 – 2, 1 ян. 1960, с. 4.

О-КОРСЪ
Романъ
отъ Г. Илиевъ
*
изъ отзивитѣ на пресата
*
О-Корсъ! Нали ужъ сме народь безъ фантазия? Боже мой, колко
интересна вече става нашата литература!
Какви грандиозни образи, какви смѣли замисли на богоподобния
по творчеството си човѣшки гений!... Единствено човѣкътъ, като че
ли, е все сѫщия. И въ любовьта си къмъ златната половина, и въ
страхътъ си предъ смѣлитѣ замисли на гения, и аморалностьта, въ
обикновената смисъль на думата, на всѣки гений, та макаръ билъ той
и най-благодетелния за човѣчеството...
в. „Зора“

Първиятъ български фантастиченъ романъ трѣбва да бѫде посрещнатъ съ особено внимание... Благородниятъ опитъ да се излѣзе
отъ безцвѣтната тематика, която държи въ пленъ голѣма часть отъ
белетристиката ни, заслужава първата похвала. Моето лично, дъл-
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боко убеждение е, че ние ще имаме изобщо истински романъ едва
тогава, когато създадемъ добъръ фантастиченъ и авантюристиченъ
романъ; появата на последнитѣ е възможна само следъ едно здраво
овладяване на романистичната техника и хронологически говори за
високия разцвѣтъ на една литература.
Въ книгата „О-Корсъ“ на Г. Илиевъ е на лице една известна писателска зрѣлость на автора, която формално не е добре изразена, но
която личи между цѣлостната конструкция. Тая зрѣлость е най-голѣмото обещание на този новъ белестристъ.
Спис. „Българска мисъль“

Предубедениятъ би помислилъ, че заглавното име „О-Корсъ“ е
маниеръ у автора, загриженъ да произведе ефектъ върху инертния
четецъ. И негли това прави нашата изненада по-голѣма, когато, свършили прочитането, затворимъ книгата съ чувство на дълбока удовлетвореность. Ние сме свидетели на улегнала художествена дарба,
на съзнание, пустнало корени въ почва, наситена съ влага.
Авторътъ на романа е решилъ проблемата на своя стилъ съ вещина и творческа леснина. Стилови ефекти не замъгляватъ въображението и мисъльта му. Съзнанието му е бременно съ свое богатство,
съ налично съдържание, нему то подчинява формитѣ на израза, на
речьта. Въ нашата литература и други автори сѫ решавали проблема
на стила, но у тѣхъ стилътъ е билъ предимно формално естетично
дирене, не форма на творчеството, а самъ предметъ на такова. Въ
романа, „О-Корсъ“ задачитѣ на стила се решаватъ не самостойно, а
въ причинно единство съ даденото съдържание и нему подчинено.
Книгата на Г. Илиевъ... открива изгледи въ бѫдещето нему и на художествената проза.
в. „Театъръ“

„О-Корсъ“ на Георги Илиевъ е написанъ по маниеръ на Жулъ
Верновитѣ фантастични романи, но съ хубави чувства при оригинално замисленъ сюжетъ, грижливо разработенъ.
Спис. „Заря“

„О-Корсъ“ е единъ новъ типъ романъ за нашата литература, който изисква вече по-голѣми творчески възможности, по-обширна и
дълбока култура и известна специална подготовка. Той е построенъ
върху една много интересна фабула...
в. „Мисъль“
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Четемъ понѣкога нѣщо и дълбоко се трогваме. Виждаме една истина, откърмена въ мѫдрость и свѣтлина. Истината е свята и ни пробужда. Такава истина, въ рамкитѣ на единъ фантастиченъ миръ, ни
се открива въ романа на Г. Илиевъ.
„Съвременникъ“

Известни ни сѫ опититѣ на мнозина свѣтовни писатели да отбулятъ завесата на бѫдащето, за да разгадаятъ и узнаятъ неговитѣ
тайни. Георги Илиевъ въ своя романъ прави въ нашата литература
първата стѫпка въ тая насока.
Любопитнитѣ технически придобития и описания на живота въ
подземнитѣ градове сочатъ на твърде силно творческо въображение,
което вдъхва обещания за бѫдещъ успѣхъ въ тая насока.
„Литерат. гласъ“

Романътъ на Г. Илиевъ остава съ една интересна символика въ
своята основа... Въображението на автора е създало единъ особенъ
миръ отъ напредъка на машинната техника.
Спис. „Филос. прегледъ“

Фантастическиятъ наученъ романъ е форма непозната на нашата
литература. Пръвъ... Георги Илиевъ съ романа си „О-Корсъ“ прави
опитъ въ тая насока... Тамъ... (гдето авторътъ дава воля на своята
техническа и научна фантазия) той се движи свободно и, като ни
разправя за разнитѣ обсерватории, рудници, юзини, самолети на
подземния свѣтъ, гдето, милиони години следъ нашата ера, живѣе
едно лишено отъ слънце човѣчество, като ни посветява въ знанията
и целитѣ на главния герой Винихъ Дъждански отъ земята Балкъ, той
успѣва да ни увлѣче и убеди.
в. „Слово“

„О-Корсъ“ е една художествена... една стилна книга. Тя трѣбва да
бѫде прочетена отъ всички, които дирятъ красота, за да видятъ колко
прелесть има въ нейнитѣ страници.
в. „Заря“

Георги Илиевъ, ново име, се обади отъ Стара-Загора съ „О-Корсъ“,
романъ отъ вида на тъй нареченитѣ „утопични“.
Спис. „Родна речь“

Публикувано в: Илиев, Георги. Теут се бунтува : Роман. Ст. Загора, 1933,
с. 174 – 175.
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