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Издава ЮБИЛЕЙНИЯТ КОМИТЕТ по чествуването
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?? / :..·· : ...при откривене на барелефа на П. IO. Тодоров

на родната му къше (4 октомври 1959) .
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? , ;·, •,. "/ ....,.,Драги съграждани на П. Тодоров I сок II смислен външен и духовен ж11-

Драги гости! вот? А този иъчитеяен и славен път
Другари! е отбещ•зан в .llехранимаi!на", .негова

Вренето е най добрият н ёезпрн- син". Нима жертвите на суровите ж11-
т ейски обстоятелства, конто подряз-

с1 растен ценител на човешките дела.
То именно показа, че колкото повече ват крилете на илавиге и HAI пре-

се отдалечаване от кончината на Пет· чат да пестигнаг своето жадувано

но Юрданов Тодоров, толкова повече щастие it да прекарат наистина един

снън ни става той, скъп II незаие- човешки живот, нима всичко това н,
нии труженик на перото, деёлестен говори за дълёоно обществено чувст-1
гражданин II общественик. во на писателя, за неговата хуиан-

Все повече II повече върху фона пост II демократизъм, налн именно

на безпощадното II бързо преходно чрез тях той разкрива нолно с11аб е

вреве се откроява вашият велик съг- човекът в своята самотност и нолно

ражданин II българени писател с кра- силен е чрез колектив. Вънрени не-

сотата н дълбокия исгорнческн сми- радостна, а съдба на тези несретници

съл на своето историческо леяо, с ние се вълнуваме от тяхното недо-
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жизнена сила и значение, конто се дост- жажда за волност 11 красота.1
крият в живота н дейността му. Koli ако не Петко Тодоров пръв ни изоё-

Когато оценяване заслугите на ра 1" с такава сила II превлекатеи-

еднн човек, винаги изхождаме от ност поезията на младостта, на лю-

онова, което е трайно II значително ёовта II на труда II показа колко

у него, онова, с което roll е яэвою- пагубни са дребнавите грижи във все-

вал своето I р .во на безсмъртие, с кндн_евнето, когато обнкновенннят

което сияе нието му треа вековете. вяес ro да се радва на живегв, стра-
1

да н гине смазан от неправди и зли-
Нанстмна. Пред какво по-напред да ни. Само това да беше отразил в

се Удввяяваве в живот? н творчест-, своето творчество Петко Тодоров, да I
вото на П. IO. Тодоров. Пред снепо- беше оставил само своите внсонопое-

/стта 111 младия, още непълнолетен тични и пълни със жизнерадост иди-
rражданнн, коllто надига глае в ние- лин, в конто нарвдният живот ? ет-

I
то на правдата, за да заклеliин ти- разен ? ливна ?ългарцна реч, ?т11га,
ра11нята и коварството ?а иенаргиз- ше

3.
_а .1\а оетан? паметrа за

I?а f вас, в Н\Jето на , СР,О?одат а на ?eio ?? ? у ? -? в II А1 с\ от
-

цр??ато,
f?Ol(r? ророреин рратя, Пред 611aro:• !! веговиге I\J\I\ЛI\H и драмl\ ние цищ,, Писател гоажаанин?·?Р??м????·?11wm????п??1----------------?---+---------------------
позnравява ? първата ларопн11а на само внесе нов жанр в нашата лнте-
gво6одата tвоит11 руок? събратя npe? ратура-нднлня rа-почтн неиоэната егоизма и неспособността да се за- J

\\JIiii г, ньрвата -руска революuия ли. преди неrо-но нойто създаде н нов души личното чувство о 111,1ето на об-
Нлн 11ред прогресивния писател, кoli· тип драма наситена с вътрешна кон- шито интеае си, а в образа на Христо
р 1910 г. се опълчва редом с всич- флнктност н проёяевнесг, която от-\

изграждането на възвишената идея за
то честно и добро у нас против мра· разява борбата на новото претив са?ожертва в името ?а общото бла·
кобесннческня славянски събор в Со- старото. Общоизвестен факт е, че ако ro. Драмата .Първите не разкрива ли
ф11п н пише изобличително писво до Тодоров се е' простни някога със пред нас величието на борбата про-
неговия организатор, вашия сьграж- социализма, той не е задушнп в себе 1110 старото и отживялото в лицето
данкн С. С. Бобчев? на даскал Димитър, народния инте-

лигент, който е ёерец за новото,
прот реснвното начало в живота, опрян
на колектива, 11а здравите обществе-
ни сили на еснафи и селяни и който
с висока морална чес r се отвращава
от Ганчо Куката, който в общото де-
ло вижда сако възможностите за свои-
те лични изгоди. Та това са драми
със съвременно звучение, колкото за
ролята на безкористните II чисти
устреми за проrреса и добруването
на народа. Нима със .змейова сватба"
Тодоров не посочва, че и най-сияна-

ннето на неговото та личност не струва нищо, ногап;
име н дело. е откъсната от колекгива и още 110,

За нас н за поколенията образът
I

си връзката със жцвqр и it е дал вече 11е може 11а ?ъде о?ще?твеiю по,
на Пет?о 1 одоров н?а цена преди

I

своеобразно, ?о иълнrв·аЧ\о qrpaжe1111e дезна? шои ?е отназва от принципа
в?н./ко 'j{ато писател, катg представи- ? своето т?Ьц?ест?о ? no так?в на: на акгивиата борба 1111отнв злото в
T?JI ti• яъпгарfКОТО художе?тв?но ,нн "? е ОfТаца? ?ъвсе11 чужд на щивота? Цай-сстне вековното чувство
рово. ТТ""а е ?опуfт?ио ОЦ\е ноле- своите 11лад?жки ув)!ечения и ?тре, за семейственост у народа, което е било
Оанне ? неяснога по 01 нщцение till ?еищ. Т у If м у е At я с т о т о всякога градивно и жизнено, според
неговото литературно 4ело1 ногата да 11одчерто1я неправилната харак- Тодоров губи своята споигевност от
знаен какво е сторил тpli аа бълrар, тернстнка1 давана 11у от 11якqн кр11п1·

•1

др?l!навнте ежб11 и прнщевкн на ста,
?ката литература, какво е бил roil uн 11яноrа, че тоц ?нл 11ноrо мек II рнте II селените клюкари, внася раз-

I?· н?я ?а ?воето вре11е? И какцо е nасцвен •1овек, лишен от енергия н дори н конфликти, които тровят ce-
,0.HJC, ког11то цди?ннте 11 дра11ите AIY . воля за дей11ост. Позволете 1щ да меi!ната атмосфера и нодбнват здра-
!f!Нреят в ду_щнтQ на ?нтате11нте и

J

призная, 11е аз лознааах Петко Тодо• внте ниан ос11овн на семеi!стве11остта.
зрителите? Без него градината на на. ров, с когото заедно сы1 работил на, Петко Тодоров ще 11реОъnе със своя-
щата 11нтература бн Онла лнще11а и

I
то студент в една редакция, дето тоi! та жизнеr1а ,1роблемносr в идилиите 11

от аромаа на неговите нрекрасни
I
идваще 1всен?t 11ен, с11лио эа1111теросо, дра11нте си въпреки ннд11вндуалнспtч·

?)!?JЩН н от n11соката ццеhност It
I
q?н от събктяя·?а, 11еобнк11ове110 деен ннте увлечения на своите герои,

11аl!сторство на неrоццте дра'"и, А " енергцчен. В11сок, слаб, със светло· обясними за епохата. Защото тoll -е
ин11го от 11еговиrе нднnни 1щ разкри-

I
червеникава брада и приятен глас, стоял винаги върху позиuннте на на·

•?т пр1111•1111нвит? 11орини ?а 11ащата
I
тolt Qltacяwe ощ11вле1111е в разговора рода. С тнорчесrоото си тоi! 1111 съ-

11ародна ?ел?ка илад@ж, иеi!но1Q не,, и 11ро11в?ваще висок1не си качествil иа деiiствува днес 8 грандиозното настъ-11оqоп?rво 01 скоцацащцте фор1щ 11а I Оуден 11 11сстен rражда1111н н патриот.
бита, нейното 1111а11снно •1увс rво за Та , ова е толкона виц,ю от неговите лление кы? со?щалнзма и комунизма,
11равда. Morar пн да бъдат зобравс-

1

драми. Не носrаоя пи тоi! в .Зндарн" с благородсгвото на духа си и нъз·
11н тези тнr1нч11и образи, с конто са вы1рощ• .за л11'111ото и обществеио 11а-
11аселенн 11еговюе ндилнн, така оча- чало в живота и не показва ли таи,
рователин н поетнч11н, конто 1111 нъ- че о нласо,,ото общество общата бор-
веждат в българскни жнво1 и ни со-: ба често е осъдена на несполукп по-
чат тежини път, 110 коnто са минали радн НJtасовата противоречивост. Нали
1олиова нокопеиня о борба за 110-uи- тoif н образа на Дончо заклеiiми

(

Безс11ор110, пн-
сателнт не е само
общественик, кoil-
тu живее с 6011-

ВОСВЕШЕНИЕ

?

на ПЕТКО IO. ТОДОРОВ

В хаджийския дом ли горчи
им злато и хляб и с?анина
та

I
зажали за чужди очи

по далека и пус1а чужбина.
Ха-ржи Петко ли вече е стар?
Н'i'гежаха ли скръб и проклятия,
та\Jизвика на грозния цар :

-1 О, махни се от моите братя I

Гд? си, где си, поете? Стани!
Гурбе1 чии се върнаха с радост
и ф сърцата ни вече звъни
твqйга песен ,на воля и младосr".

В fлухи соби не трепка свещта,
н? огласят тъжовни кавали,
и ?Несретник" не скита в нощта,
и Гусларева майка" не жали ..
Ве е. стана животът по-друг -
на?ойдоха „зидари" по-нови
и разбиха с железен юмрук
и аре, и сълзи, и окови...
Ха жи Петко е мъртав. а ти -
ти, приятел на бедни и прости,
от ри ни кр?йпътни врати
В ВОЯ ДОМ
ни идем на гости. . .

кнте н .нужди re
на своетu вре.не.
11 не само слетли-
те прояви на об-
щественика н 11а-

трнота Петко IO.

одоров могат да
ни обяснят обая-

ГI. А

I

Дриветствие от Лам:ар

внше1111я хуманизъм 11 демонратнзы1
на сооето творчесгво но 11ътя към
новия живот, нъм светлото 11 прекрас-
но соuналистн11еско бьдеще.

Сkъпи съr ажмни н11 П. IO. Тодоров! К11то сkромен изр3з
на любовта на народа kъм делото на писателя, отkрива м
този барелеф

!ieka име
победата на k

Пбзеrе ro

и делото на писателя Ви озбрява пътя kъм
мунизм kъм вечното човешkо щастие

имайте ro навеk и!
Цвета11 MIIНKOB

ПОЗДРАВИТЕЛНА Р,ЕЧ При,етствие от Риkардо Пиkйо
професор от Римсkия университет

·1 I'):?ветствието е произнесено на тържествения
даден в чест н11 rостите на 4 оkт.

,.В Родин11т11 1t11 Пerko Толоров. в неговия
зо. делото на хуманизм11 и междvнброднат11
вдиr111'\ тост, сkъни приятели!"

J:}.

от Виталшi Н11. З.111днев - ,штератоо om Института по. с,ювяновед!!юLе 11ри Акаде.ш?ята на
наую1те на СССР. Pe•tma е 110011знесена на оуск11 ези'< 11ред тьрж?ственото събран1tе на З. Х.
Скьп11 друrари, друrаркн и\ ?1ш неговото литературно наслед- шия вел11J< n11сатеп Максим Горки.

к9лt1·?1 ство в прозата II дро1матурги11та, Тяхн?та л11ч11а дружба, техните
В 111я т,;ржествени ющ когатр,, нне цещш неговата л11тературно- куmурн11 и литературни връзки съ-

бъ?н·арската общест!\еност отбе:
1

кр11т11ческ11 и нзследqвателсl(а деi\- ставляват важна страюща в исто-
1111?!1-1 8О-год11ш11ия юбилей на ro-, 11ост нцсоченц к1,м укрепnане връз, р11ята на руско-българските връз,ш.
1щ11111 11 талантлив български п11-,к11те между българите с другите Ce.ra тан дружба възмъжа, ук-
сатсп Петко Тодоро11, поз11олете слав1111ски народи. реп11а II па11и 11ел11ка обществена
1о111кы111аш11те приветствия да при- Особено ни е скъпо това, че 11 1юл11п1че.:liа с,1.?а II вие с •1ув·
с ьедllН!J и поздрава на 11р11състоу· I \стJ<о Тодоров, като п ъ р в е н- ство 1ш дъдбОl(О ,·важенне си слоы-
ващнте тук съветски л11тератор11, с т II у ю щ представител на лите- 1111ме за 1 \етко i·одqров, способ-
к11то 11эраз11теди на съветската об- ратурната общественост на своето ствувал за с1,здаван? го й.
щест1е11ост. време, е направил много за укреп 1-\ека в това отношение личния

Иыето на 11етко Тодоров е скъ- ване на руско-бъпгарсюпе и лите- :1р11мер на Петко Тодоров 11qслу.
по нам, като иие на про1·оес11вен I ратурн11 11р1?з1<11.

1

ж11 на нашето общо дедо.
писател, писател внесъл cвoil дя11

\
1i11e дqбре помним, че Петко Те,- Д:? живее и процъфтяв·J н?ру-• puв11t11e'ro на са?об11?н?т1 бъл-1доров като ниJ<оi\ друг ш1сатед ва щ11м<1та браrска българо-сьэсrска

r1?ска 1111тератур•· Ние високо це- своето вреие, беще б11из'Ь на н.а· 1 дружба!

хуб11в kрбй,
солид11рносr,

Приветствие от Мустай Керим:
башkирс.kи поет

Кбkто планините са вечни - съединявайkи нрж11ви и
н11роди, т11!{11 и друж611то. за мир и соuи„лизЪi!I ни съединя•
во. в .:>д11) lieka kреп11е то.я дружба от ден н11 де11.

Bд.иr/lJ't\ T:>d'r за тази дружбо.1
.. -

···--··-·-·--??-·-·-·-·-·-·------·-·--·-·---·----·-·-·-·--·?-?-?·-·-·-·-·--·· ............[??с?
През юли бе изграден

юби-,
коетu присъствуваха 1!.BUJИ .и 4\j'Ж·

леен 1<омитет в 1·р. Елена по чест- дестранни rости.
вуване 80 годишнината от рожде- .,, По решение на ГНС, .Новият
нието на П. IO. Тодоров. квартал" се наименува ,Кв. Петко

, •
I
IO. Тодоров".

·» На 3 октомври в гр. Елена

I

:+ На 4 ОJ<Томври бе откритсе състоя тържествено събрание, па метнаплоча - релеф с образа напосветено на П. IO. Тодоров, на писателя.

ПРИВЕТСТВИЕ
от името на Института за българска литература на
тържеството по случай 80-rодишнината от рождението

на Петко Тодоров (Елена, 3. Х. 1959 r.)
Другарки и другари,

НауJ<ата, J<акто е известно, не
се влияе от лоJ<алния патриотизъм,
когато трябва да даде обективна
историчесJ<а преценка на един или
друг обществен деец. Но опитът
ни учи, че локалният патриотизъм
е сила, чието блаrородно, обще-
ствено полезно проявление никога
не бива да се 11ренебреrвз при по-
добна преценJ<а, че той може по-
вече или по-малJ<о да помогне та-
зи преценка да бъде по-пълна и
110-вярна.

I

Струва ни се, толJ<ова спонтан-
•о проявената любов на еленчани

I

към техвия роден Петко Тодоров,
заедно с интереса на съвременни-
те читатели към него, не ще оста-
нат без значение Wlзa· наtuата ли-
тературна история и 1<ритиJ<а. За-
щото в една или друга степен
такива демо1<ратични почини, в
J<оито се изявяма непринудено на-
родната признателност, спомагат
да се види истинският творчески
ръст на даден п11сатед, да се по-
чувствува непосредствено J<at< жи-
вее той в съзнанието на народа,
да се схване по-пrьлно иеговото
действите.?но обществено, нацио-
нално значение. Защото при по-
следна сметка най-безпогрешен
литературен критик е народът.

Днес, когато 80-rодишнината от
рождението на ГJетJ<о Тодоров 11и
е събрала на това тържествено
чествуване в родния &ry rрад, не
можем да не припомним, че бур-
жоазната литературна J<рит11ка в
миналото направи тtJърде много
коварни усилия, за да възвеличи
слабите страни и да омаловажи
нли просто да премълчи тъкмо
действително ценното в творче-
скот > дело на този талантлив май-
стор на идилията в българсJ<ата
литература. В първите години
след 9 септември наследството на
тази _J<ритиJ<а не малко ни 11сr1речн,
за да не успеем да дадем една
научно-обективна, марксистJ<о-ле

i нинска преценJ<а за неговото на-
истина дълбо1<0 противоречиво, но
по основа безспорно хуманистич-
но и демократично творческо де-
ло - творческо дело, в J<оето си
дават своеобразна среща роман-
т11зъм и реаш1з·ьм.

обед

Поет-ьт Ламар от Съюза на бъпгар·
сю1те nнса1?п11- отнр1111а ба релефn с
образа на ГI IO. Тодоров на родната
му нъща в rp, Елена.

Много естествено, нашата марк-
систо-ленинска литературна наука
съвсем не се задо11ол11 с печално-
то наследство на буржоазната
критика. Започнаха основни и за-
дълбочени 11зследван1111, които са
на път да покажат в цялостна и
правдива светлина личността и
творчеството _., етко Тодоров,

да установят истинското ю1 зна-
чение за литературното и култур-
ното развитие на нашия народ.

В тези усилия най-дейно уча·
стие взема колективът на щатни-
те и нещатни научни работници в
Института за българска литера-
тура при БАН. През последните
rодини Институтът обръща се-
риозно внимание на проучванията
върху литературното наследство
на Петко Тодоров. Нека отбеле-
жим ыимоходом, че бележит1wт
автор на • Сенокос", .,Гусларева
майка" и ,Първите• не случайно
стои в съзнанието на такива круп-
ни творци на бълrарското сдово
като Пенчо CлaвeiiJ<o? и Пейо
Яворо11. Днес научни работници
пишат специален очерк 3а него в
подготвяната аJ<адемична 4-том11а
история на бъ11rарската . литерату-
ра, обстое11 летопис на живота му,
публичват архивни матер11а1111 за
писателя, най-сетне ? ne.ps-.ri.eкrJt _
вен план е поставе11 въпросът за
написване цялостна мо11ограф111r
за писателя.

Нашата д и те р ат урна наука
естествено не 11ъзнамернва да
реабилитира, нито да премълчи no
грешните стъпки в жизнения 11

творчески път на ГlетJ<о Тодоров-- тя няма да извини неrо111;пе ,nt-
дивидуалистични у11лечен11я, които
ro отдалечаваха от ·народа и про-
rресивните традиции в бъ.?rарска-
та литература. Но няма никакво
съмнение, че нашата марксистно-
ленинска науJ<а, която се вдъхно-
вява от идеите и де.10то на Ко·
мунистическата nарт11я, и която
непрестанно обоrатява свои опит
от постиженията на великаrа съ-
ветска наука, ще се о'5;1внва про-
тив всяко подценяване 11) иr-r:'IJI, -
ски ценното в литерату?,но на-
сдедство на писателя. Н1(с по-ус-
пешно ние освобождава'!! чистия
блаrороден метал на това 11аслед-
ство от наслоенията на буржоаз-
ната ръжда, за да го от1ксе)1 ка-
то ценен влог в нашата н·цц11она.1·
на културна съкро11ищ111щ:1. Ние
съвсем не сме забрзвн.111, 11е даже
великият Максим Горки в11ждаше
у Петко Тодоров сднн от талант-
ливите творци на българската
литература. Също таJ<а нне добре
знаем, че редица от 11;щ,111ите 11

драмите на Петко То:?орон про·
дъпжават и днес да въ.шуват на-
шия чнтате11, да упражняват въrху
неrо прогресивно идсiiно-11ознавi1-
телно и обществе110-въз1111татсл110

/въздействие. "'--
Уважаеми С'ьrражда11и 11 ?м·

ци на Петко Тодоров, устроеtlчте
от вас в11ушител11и тържеств.t 11

негова чест св11детещ r11уват крас-
норечиво, че п11сател11т се връща
отново и эав11наrи в род1111я с11

град - вече като духовен ,.1егов
жител; че тoii е 11амер11.1 11J11-сст-

не заслужено място в 11.1· н:п? 11

сърцата на пр11знате.1нитс 11_0:,u.,с-

ния - ТаJ<ЪВ, l(аКЪВТО дOUpl' /'О

очерта в док.,ада сн тазн вечер
др. Георrи Константи.нов.

Ето защо, 11однася11ю1 в11 rоре-
щите привети иа научн1пе сътруд-
ници при Инст11тута за бът·арска
литература, от тнхно име иска?н:
да ви уверим, че нашата .11псра-
тур11а наука, наред с щ1авеното
от Съюза на българсюпе писате-
ли, също така ще изнъ ?1111 с чест
дълга си 1,·ы1 бсзсмърпшн с1111 11,1

rрад Елена и в1щен 11редстав11тел
на бълrарското художествено с110-

во, за да може неговото rворче-
ство да се вк.1:очн с вс11чJ<11 re с11

ЖIIBII стру11 В общ11я MUI ыц по-
ток на нашата or год11нu 111 го.:111·

на процъфтяваща соц11а.111стнческа
култура!

Кр ьсrьо г?ноn
стприш 1<1-11}'lt" т,то,·01111,(

, J/l(cmumym,, J, 6& lltlOt-.:,1
..l.J1mtp,1m)'P1l rtJ и h 1Н



Съгражданите на IIeтko IO. Тодоров си спомнят ...
Баба Роза Икономова

·,

Бозве.ти? Априлов?" Пред смаяни-
те погледи на чорбаджии II попо-- 84 годишна ве, конто се ааоглсждаха, падна
нов гръм... Сочейки на руския

Баба Розз е роднина на П. То- цар, 1 lетко продължи: • А ми то-
доров • дядо 11 (no майчина линия) зи? Къде са на вместо него

поп Анлрон 11 бащата на Ила- Пушкин, Гогол 11 Толсгойг' Не
рион Макар1юnо11ски- х, Стоян беше нужно повече, ва да се
са братя. · · С чувство на най- обърне салонът на хаос, да се
голяма радост баба Роза разказа поведат горещи дебати. . . 11 на
свои спомени, конто тя е съхрв-

1

края да се изкове срещу Петка
н1111а за Петка, процес за обида на величеството

" ... I нхме съсед?) с Юрдан _ вторият по ред, във връзка с
х. Пе тков. Петко II Христо като който 11 избяга в чужбина..
по-големи момчета идваха да иг-1раят с братята м11, които му бяха
акрани. Спомням си, че им правех
наварлисано мисирено брашно,

Iполслаждано със захар. Слагах
IJIM в чашки. А те с пълни уста го

издухваха, 11зр11чаliк11:- .По-оо-оn"
Iи се ааливаха от смях...

Петко беше Е111сок, слаб. Не му
провървя уч, 1111сто в Търново, та

Iбаща му го изпрати в Тулуза.
Ид1ы111е си рядко през ваканциите. 1

Ьсше много скромен- дружеше
с всички м II ад еж и. Особено I

приятна му беше работата около I

читалището". I

Петко беше по-млад от мене с
З години, Дружбата ни почна от
детинство. . . По-късно тн укреп-
на II на партийна почва. За разли-
ка от баща си и брат си Христо,
които бяха демократи, Петко се
смяташе за радикал. Той бе зле
настроен към повечето от партии·
те, смятайки ги за привърженици
11 крепители на династията...

По време на учението му в
в чужбина Петко идваше в Елена
и тогава равцъфтяваше отново
дружбата ни. Веднаж той, Иван -(r
Кирилов и един непознат идваха Е Еу нас на гости в Марян, където ПАМ ТНИ БЕЛ ЖKvJ В желанието си а събера ма-1це" - литография. Гледахме през
учителствувах. Майка ми ги наго- териали за роднотр ми с. Разпо- 1894 година как се редактираше
сти с кисело мляко.- Защо се Беше хубав слънчев ден. Бяхме

I

Райна - съпруга на починалия му повци, се обърнах !между другите от Хр. Габровски и Д. Благоев
храните с дървени лъжици?- по- се събрали десетина деца, между син. Тя му целуна ръка мил- , и към стария учит!л и обществе- вестник • Работник".
любопитствува непознатият.- Ни- които бяха и децата на почина- вайкн децата си, плачеше и 11ареж-J ник-еленчанин Ива i Недев, който Ровейки се в архивата на чита-
що! -побърва и вместо нас отго- лия преди няколко седмици Пет- даше, че вече са останали сира- ми съобщи: лишете ни в Разпоповци намерих,
вори Петко.-Щом са чисти.може ко !Ор. Тодоров (Дачо, Komo и1чета. Дядо иордан, колкото и

даl .През l889-l89 г. в Елеи.ско- че през 1896 година, когато там
м с тях да се яде сладко! Розка)и играехме по кърдъръмена- си даваше кураж, очите му се то класно училищj ми е предавал наскоро било основано прос?етно Писма на Петно IO. Тодеров В други фондове на Ц. д. И. А.

Дълбоко в паметта на дядо та улица" около Хаджи Христовата I напълниха със сълзи ..i заплака. красноnисание и р сувание учите- дружество, писателят П. IO. Годо- Изпратени до следните ацресан- Разказите .l lевец"
·

и .Сенки",
Петър се е врязал случаят, кога- чешма. Иордан Хаджи Петков - Само за около две минути пред лят Петко Коев о Разпоповци, ров посетил селото и местното чи- ти: Т. Г. Вляйков, Райна Ганчева,

б б б А Г К р статията "Положението на бъл-
то Петко nроизнел смела реч аща на починалия, през това време портата на къщата се яха насъ ·

\
талище. Той насърчил и напътил в 11. ригоров, ръстю аковски,

нрстив Фердинанда в читалищния беше седнал в двора под асмата рали цял куп мъже, жени и деца, Петко К о е в често идваше работата младите и неопитни чи- Мина IO. Тодорова, Христо IO. То- гарския народ след приключвнне-

салон пре 11. гражданството. -.Бях до старата круша и беше дълбо- които наблюдавайки тази покър- пр? мо? чичо - lll\Jaraн Н:дев,
1

талищни ръководители, а на бсц- доров, Юрдан х. Петков Тодоров то на Балканската война", доклад

с, кретар :(Родължава дядо Пе- ко унесен. Играейки, едно от де- тително тъжна картина, до един които дьржеше и (?фене ?- бакал- ната тогава читалищна библиотека (баща), Йордан П. Тодоров (син), .Русофилството в България" и

тър... в ·\анечерието на общо- цата забеляза, че от долния край,плачеха. И ние, децата, които до ница в къщата на П. IO? Годоров] подарил няколко от своите книги. Христо IO. Тодоров (брат), Никола .Впечатление от едно пътуване 8

гр ..лекото читалищно събрание на улицата се зададе файтон. То преди пет минути безrрижно си 11 при тия посещения тои често се
Т IO. Тодоров (брат). Русия" (фонд .Ив. Кирилов")

. Г
•

ф й " отбиваше • с П. IO. Тодоров при ова посещение и дадените от п Кореспонденция: Писмо на [ J. IO.
l [стьо ме срещна и помоли да викна. " ледаиге, а тон иде. играехме, като гледахме веичко · П 10 То оров наставления дали олучени от различни българи:
вклн.ча в дневния ред и кратка По товз време рядко идваха фай- това се разплакахме Най-вече нас - неговите У,Ченици и ни се · · д

б Божан Ангелов, Ал. t. Балан, Ма- Т. до П. Яворов за обтегнатите

б з плачехме, защото rле.дахме, че радваше като ни намираше да раз· импулс на читалищните ра отници
ра Белчева, Димитър Б л а г о е в отношения, във връзка с дружба-

еседа: • а значението на худо- тони в града ни и когато пристиг- " за още по плодотворна работа "

жсслвените картини". Вечерта са- неше такъв, правеше впечатление Ровка и Дачо плачеха. В тоя мо- rлеждаме руски и френсю, списа- ·
.

· - относно редактирането на един та на последния с Мина - 13/26
мент дойде баща ми, на когото ния, каквито бащата на Тодоров Така още от ранни младини пи_- разказ на П. IO. Т. в en. Ново март 1909 (фонд .п. К. Яворов"),

.101: ьт се претъпка от хора- не само на децата, но и на въз-
,..,,, r :1,.!!!';>6?.дж1ш, попове. Ко- растните. Файтонджията караше очите също се бяха напълнили получаваше. сателят Тодоров, комуто тия дни време" - 3/15 дек. 1897 "г., А. писма до Кирил Христов, Христо·

1-.. 10 се изчерпа дневният ред да- конете тръст и щом стигна до със сълэи, погали ме по главата Почняхие с каr,'щ11юг и приказ- отпра щув11хм? 80-rодишijИl!ата от I Бояджиев, Ив. ?зов, В11адиыир Мутафов и Ив. Кири.ljОВ (фонд ?11?.

дохме му думата. Отначало той къщата на дядо Йордан, където и ми 1<аза: .Хайде, в1,р11и в къщи ки да издаваме не*о r{ато веспщ- рождението ?1У tJ ыу заСf!Идетел7 В?силе!!, Т. r. Влайко11, Венелин Кирилр!j"). · .

говори без нерв-подхождаше играехме, файтонът спря и от не- при майка сиl" Разбира ее, аз no· че .Месечина" и .Месечинко", Ганев., Ал.Jиргин.ов, Петко Гnрба- в ц ? 6
б

ствуРахме почит и признатеJ!ност, , , ЪР,жавната ?" л?отен?
I<ъм въпроса научно- изясняваше. го скочи една жена, която беше слушах аша си и си отидох. подпрмоrнати от ) ителн си. нов, Е;ли!J, елин, JJopa Каравелоf!а,

__
в.. Нолаnов" -. Б: и. А

там маи• В Т П to ·г започна да служи на своя народ' А 1(
.. 'I 't

Той обясни, че читалищата са се в голям ?чер во?р и се хвърли на ка ми, като ые видя, поз- 1,р11ово с . . одоров пи- на арима, д-р l(р·р?тю Кръстеl!,
родили през възраждането, като Колю и Розка, които бяха се на, че с1-м плакал и ме попита сахме ученическ11 сст1111к "?л·l?н- Ст Хр. Медш,наров Никола Мавродиноf!, Аijдрей' Про- Ид1111?11те • Не rо11ият CИlf" 11

огнища на народностна просвета приближили до файтона. Тн no'!- защо. След като и казах, тя ме ТИ'J, Христо Р.,рсука1юв1 l(p'::/CTIQ "CetjK/i I дрвма,;,а .Пррвите\ рв?-

и национално гъзнание и тяхното на да ги прегръща и целу11а, но прегърна и погали.
ПЕЧАТЪТ И РАД?ОТО ЗА ГОДИШНИНАТА НА П IO ТОДОРОВ

Раковскr1, ?1/шо Сакъзов Пенчо, 1<аз11те .Дремкц 11 "?ащо 11е Ц'J,ф,

бъдещо предназначение е това. То- с такива 11регръдки и целувки, Така се запаыети в моя живот,
• · Сл;?вейl(ов, Кир1111 Хрисп>;, Uан?о нат т?к ЩJетя1? ", !(рресrю11де1нщц

rава той трепна, вдигна ръка към премесени с майч,шски „ сълзи,
1
тон ден който HИl(Ora ннма да заб- Стапип полJстиха: .Народна култуоа", .Лшпеµ. фронт•, Церковск11, Стилия11 Чилингирщз, - ш?см11 др: 1.,ржан А11rелов, Цац.

портрета на Фердинанда и изре-

J

които ни поразиха. Дядо Иордан,' равиl ,Борба•, ,.СтудеJтска трибун.а", ,, Ome'I. фронт", ,Радиопреzлеd", Ив ав Шишманов, Мина П. Тодо• ко Церковск11, J.<!ван Кирилов If

че: - ,Ами този чужд агент, що като видя тая картина, стана, иа-1 Коста ВАСИЛЕВ „f-lap. ,11ладеJ1с", .Витали.ще", ,,Родна pe•t", .Се,1те,1сври•. На 9 Рова - относ1ю душевния н тор- Двмитър Ризов.

търси тук? Къде е Ботев? Неофнт прави се и посрещн.:? снаха си zp. Е1е•1а окт. Padua Софи1 предаде специална npozpa.lfa. моз от близки и роднини за друж- 8б я Бы1гарсна академия на иауннгеата и с _?юров, писма от Яворов.??????????,ьv???4?y???Y?W?Y.???,?? 72 писма до П. IO. Тодоров от Писма до: fiоян Пенев, Иван
различни чужденци: Георг Адам ill ишманов, Кръстю Кръстев {нэ
--немец, Нико11а Андрнч -· хърват фондовете на с·ьответните лица).

Венка сутрин идва на гроба на Я. Бегунов - руснак, Д. Блатко?
Мина и стои с ,,асове. Своята мъ- - руснак, - искане - да напи-

.

1

ше за в. "Въп?;осы жизни" за об-ка тои излива n стнхове. щественото н Бастроение в ългария
I Писма до Пенчо П. Славейков.

За цял живот остават у Яво- Паул Блок - немец, Н. Боrдано? В
ров тия две очи запазени все та- руснак, В. Богучарски - рус-
ка хубави, дори и в мъртвото тя- нак, Рудолф Брода - французин,

Немирович Данченко - руснак,оч11 ло на Мина. В Занда емжус1са - полякиня, Мио- В музея .Ил. Манарнополскн"-Елена
Хр11сто Мсд11111<зров драг Ибровац - сърбин, Н. Спе- Идилии: .Песнн" _ с мото .П.рански - руснак и др. К. Яворову" - в шест вариант?,

Документи за биографията на писателя
.Н.еrоаият син", .Сенки", .молит-

Удостоверение и сведение от
ва ' неизвестна идилия - без на-

гимназията в Тулуза за успеха и
чало и край, драмите .Страхил" и

no е е и п IO т .Първите", ръ1<0nисна статия -в д н ето на . . . - I О апр. б1897 г., студентска книжка и удо·
ез начало и t<рай.

стоверение за студенство "здадени Кореспондеиция: Две писма на

в Берн и Берлин - 19 март 1898
П. IO. Т. из Дрезд?н до баща чу

и 7 anp. 1905 r., ?бвинителци ак-
(без дати) - Qтносно Мнt1и11отq

тове на Търновското, и Ру<Jецс1<0
з11бо11лваце и JJекува11е.

съдилища срещу п. IO. т. за на-
Общесl'Qена дейijос г: 17 доку,

I

несена обида на княз Фердинанда
мента от архивата ца Еле11ското- 30 дек. 1897/21 ян. 1898 и 16--
чит?nище - вътре 7 документ<!

29 ян. 1901 r., свидетелство за ,
на · IO. Т. за куЛТ) рно-просвет-

встъпване в брак с Райна Ганчева I
ната му дейност в 1::ленското '!И·- 6/19 септ. 1903 г., карта от I
талище (2 март 1833-26 ноември

студентс1<ата взаимо-сnомагатr·лна I l898), 25 писма, покани и др. -
каса в Берн за лекуване _ I 7 ?кт

I

в тях името и 1<ултур1ю-просве-r-
1898 г., свидетелство 'за освЬбож- (нlа;а дейност на П. IO. Тодоров
даване от военна служба_ 18/al

1

_ян. 1898-29 окт. 1898).
окт. 1905, У.цостоверение за снаб- Съобщава; Петм, А,·ени•дяване със задграничен паспорт - д

/ Петkо Тодоровите тър??:,;;: :1е??;::
На 3 и 4 октомври трудещите Т#се от китния балкански град Елена I

б
ратура при БАН-Кръстьо Генов,

отдадоха заслужена почит към де- /шкирс;ят поет Мустай Кернм,
лото на талантливия свой съr а-

икардо икйо-италиански nроФ,е·
жданин- nисателн Петко IO

Р сор, в Рим. Виталий Злиднев -
нов Тодоров. рда- литературове,ц от С?ветския съю,,

о
Хана Райнерова - чехословашка

ще в събота в града при- писателка. '
?тигнаха много гости от София 11 Салонът на народно1·0 читалищеърново. Тук беше дошла съпру- ,Христо Ботев в събота вечер сегата на писателя -Раl!на п. Тодо- изп?:,лни с народ.

·

рова, синът на писателя Н дПетков Тодо ов
- иколай оклцд за жи11ота и делото lfЗ

nкръжния ? ' секретарят на Петко Юрданов Тодоров изнесе
. омитет на БКП в литературният критик Георги Кон·
• ърново-Н11ко11ай Тонев. Съюзът стантинов.
на българските писатели бе пред- В неделя (4 окт.) на роднатаставен от около 30 писатели ме къща на писателя бе открита
?ду които Ла\1ар, Крум Грн?оров. плоча - бареnеф
гелкаш, литературните критиц?

.

еорги Константинов и Ц',1·,нков с вет,1 н· , тарши нау'!ния·r
I
ник в Института по бъ

сътруд-
1" . лrарска llfJ·

Петър Я. Кирчев
-83 годишен

I

ДВЕ
Яворо?

Една безкрайно нежна
поезия, к ято говори на право на
сърцето. Един поток, получил
кристалю види и от малкото
балканск градче Елена.

Малко се знаЕ' за връ?ките на
Яворов с Мина- сестрата на П.
IO. Тод.оров. А това моми,1е е
играло голяма роля в живота и
творчеството на големия поет.

В не една лична творба на
Яноров nроблнсва образът на Ми-
на, на .двете очи". Плод на тая
чиста .,юбов е и драмата му .в
по.111те на Витоша", където чрез
M11:ia, остави завинаги n.,енител-

ю1я образ на Мина Тодорова -
tдна нежно .?юбища душа.

I-la таи 1,pexi-a, двадесетr.>диwна
.J!rщu1a тбй посвети и дълбоко
т1р11•1ното си стнхотворение .Две
хуба?11 очи".

С М11на Тодорова Яворов се
запозназа през 1906 година, кога·
хо тя ? }''!СШ!ЧКЗ в София. в ТО·
ва ыоы1че поетът намира своя
6111111, мечтата си за крнстално
ЧIICTЗTd жена.

Мина с б1ыа об11кнов?но
съJда1111Е', роденб само за
на го.1tмш1 поет.

!{рсхко
.,врата

Ето ?.ак М. l{peыef: опне.
выш,1юстта на Мина: .Годемите 'ii
о•,11 r10:?у11р11к1•11т11 в с я н кат а
на дъ :бонте ii :.тг.111 ме nог.?ед-
наха с ьрдечно, щr:?ъчnащн някакъв
JБr„ден, 1pt11t. тен б,1ясък. В тия
11е,а6ра1шм11 0•111 ш1аше и наивно-
ст II ссбеGтдаiiност: •1а11вността
на дст,· 11 ж11в11те.11111я r лъх на

J проб)ждаща rt' Ж(.l!а 0,всн проз·
rnч11,1L I а 11а I' ,ншнски извор ОТ
, нх б1111::?11н: сuе,ката ст,,ун 11а

ra:i ': гора. . Две хубави оч11.
1,011. о 61•ха uc11•11,o в тазн девоi!
ка... Т11 имаш" едва .Jаrатнат
бюст II ВЪЭТ!:СНII п11ещ11, 11р11?-ритh
под ш11роюпе прt:зрамки 11а уче-
н11ческ1та престилка Беше ма,1кс
попрнведена. Т111111111ат1 11а го,1еьш-
""t }1 OЧII, ДlTCl\ 1, Т НЧ"'3J I J .·,'Ц()ТQ
11 11 ,та IIO ЧСДОТU В .??.5е.,и

,р

Петно IO. Тодороо нато дете
на 1 годш1а

Баба Цапа Никол9ва- 96 годишна
Разказът на баба Цана е жив и

изразителен. .живяла съы под
турско 14 години. Петка помня
като 4-5 годишно момче. Баба ыи
Стана беше нещо като докторка

ХУБАВИ

11 постоянно ходеше у:тях. Петко
ход?ше у баб1111и, а аз ходех с
баба ю1 у тях. Заварвала съм го
постоянно зает - ту чете, ту ри·
сува. Често с приятели обикаля-
ше из nо.?ето. . . Какво е nрав1111
после точно- не знан, почна да
се говори в !:11tна, че станал го-
лям, че се 11зд11гнuл II просла·
ВИ.1...
Стефана Михайловска- братова внучка на

Илар1юн Макариоnолсkи
Бих на 4-? год11нt1, откакто nом-

н,1 1 :етка. Той беше много по-го-
лям. Хващаше ме за ръка и ме
водеше на 1·рад11ната, която се на·
мираш? на мнстото на сегашния
.Нов квартал". Тqва беше харман
за граден с каменни стенн, имаше
овощна градина, плев1mк и лозе.
Точно no това време Петl(О се е
бил върнал от уче1111е в Тулуза и
1<ато слаботелесен е прекарвал

I

времето си в почивка. Но той все
четеше, пишеше.

! Като ученичка във второ отде-
ление с майка ми и с майкцта на
писателя- баба Роза ходих у
Петкови в СоФия. Къщата иы бе-
ше на у11.• Витошка" и .Аспарух".
При него идваха някакви гости, за
l<ОИТО много пп-късно ыай1<а ми раз-
казваше:- .Помниш nи? Единият
от тях беше Яворов?".

За nQследен път видях Петка,
преди да за?шне II Париж - беше
дошел да вземе майк<1 си, беше
слаб, висок.

очи
плитки гъста коса и униформена-? дена стена семейството на Мнн1
та престилка I овореха за нейните· За Тодорови Я11оров е "морално
не повече от шестнадесет години. паднал човек", произхожда от
Но не шестнадесетте години на прости родители, не е образован -
здрава, бликаща живот и зрялост свършил е саыо пети 1<11ас.
селс1<а мома, а възрастта на Христо Тодоров -средният брат
едно нежно градско ?омиче, изра- на Мина е най-упорит враг на
стнало като стаино цвете, поета. Той дори отри,1а поезията
което се ыъчи да цъфне! му. Срещу Яворов се опълчва

Запознанството иа Яворов с ц1tлото семейство Тодорови кое·
Мина става в къщата на П. 10. то се мъчи всячески да о;късне
Тодоров в София, където се съ- Мина от Яворов. Но напразно!
бират често П. Славей1<ов, д-р Твърде силна е любовта за . даКръстев и Яворов. бъде спряна.

Любовта на Яворов към Мина
се превр?.ща в 11звор на известен
оптимизъм на поета. Обръзът на
любимата става .звездица" в сти-
хотворението •Нощ", • светлина на
пролетното утро" в .Смъртта",
.прохладен лъх от анrелсh.О кри-
ло" в .Среднощни видения".

Докато в СТНХОТRОР.fНИЯТЗ си
,Про.?етен лъх", .Дневник",
"Блян", Jiilз •, '"Теменуги" той
саыо'?атва за тая обожавана
жена \в шебница ". чиито очи са
.звездни небеса", а косата е
.здрачния. ?а11 на 1,ъсна вечер'
• на крех? i1айска роза пъпка•,
тем1:11уrа ,.вf храстите бодливи•,
то в стихотворението си ,Две ху-
бави очи" ЯвtJров се издава. Тоя
прекрасен лнричен къс е посветен
само на Мина Тодорова.
.Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; муэи1<а - лъчи!
Не искат и не обещават те... "

1 lод влиянието на литературна-
та среда, сред която Мина живее
,1р11 брат сн Пет1(0, тя започва да
пише ма,,ки стихотвор :, t1Я в про-
за, които дава на Ал. Ба.1абанов.
'.IL·ж?y това дружбата II с Яворов
;} щ I все nо-з;,рави корени.

Ког,1то Мина с в !::лена, тя ко-
,1есrю11д11р1 с Яворов. Нной оба-
че 11с uодозирз тия съ;?.?ечни ОТ·
•юшения.

Между тая
дружба, ко·1то

чиста

И след за?шнаването на Яворов
във Франция, 1<оресnонденцията
между 'двамата продължава. През
тоя период той печата в en.• Ми-
съл" цикъл стихове, писани за
Мина по повод писмата и. Това
са стихотворениЯ'rа: "Мечтата ти
е очарована робиня", .Обичам те
въздушно нежна, в нежна мла-
дост", ,Мечти", .По стъпките ыи
вредом никне жълта злоба" и
"Истината".

Любовта между Яворов и Мина
е много сложна. Мина е привър-

зана към своите родители от
една страна, а от друга обича
Яворов. Това я разкъсва на две и
и nрич1111ява душевни терзания.
Въпреки, че Яворов и Мина си
връщат ш1смата, отношенията
между тях не са скъсани. Мина
заминава за Париж. Предварител-
но обаче те са се разделили с Яво-
ров до 1911, за да проверят чрез
раздялата силата на чувствата си.

В Париж Мнна чете усилено,
денонощно и е една от първите
студентки. Тя нека да бъде до-
стойна за Яворов. Но жълтата
гостенка похлопва на нейните
врати. Мина е болна от туберко-
лоза... И на бper.i нэ. Атланти-
ческ11я о·<?ан, далеч от Яворов тя
затваря двете си ху5ави и пле-
нителни очи...

УговJ;>?ната ср2щ1 "? ·К ?у ЯаJ -
ров и М 111а н?м1 да cr.iнe в С'>-
фия през 1911 година. Срещата,

Семе?стн то 11а r.e11<0 IO Тодоро·: баща му - Юрда11 х.
Петков, ма/lн та на rнtсатепя - Роза х. Хрнстоnа, llе11щ (най·
rол11мото дст, ), Христо 11 "1н1ш.

Петко Тодоров на младини

става през 1910 година в Париж,
в църквата, където се извършва
опелото на мъртвата 1v\ина. Яво-
ров идва с букет fчервени рози,
сломен от мъка no тан, която ня-
ма да намери до края на живота
си-момичето с двете хубави
и криста11но чиста душа.

---------(, *----------

.:кр11та за
Л\ ,на IO. rr.;i.opoз1 cecrpa на П. IO. Тод„роn, 11звсст11а

rip 1аrс1ка 11а I. К ЯsolOB. Завърwиnа r.?иназ,н а со-?,.,я
nоч,?нала or ту1!ерку,1оза в Пари!К 1910 г.

АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ПЕТКО IO. ТОДОРОВ

В Централния дьржане11 11сгорнчесн11 122 април 5 май 1905 - з,16
архив ю1111 I 91 О r., заяв11е1111е ot I 1. IO.

I

Т. - секретар 11а Нар. 611б1111отека
Съществува специален фонд на до ,'v\1111. на нар. просвещение за

името на 11. IO. Тодоров, 11nз1111е- разрешаване на задгранична оби-
де,1ен както следва:

\

"о,,ка II др.
Творческа дейнос 1· , Общестне11а де?ност

1. Ид1111ии .Несретн11к", .Рай-
ски ключар", • Когато кокичето
цъфне", .Слънчева женитба" - в
4 редакции, • Каса11дра •• "О1оме-
1ш ", • В сянката на иаза >ннина ",
.От една дрипа", .Елхи", .От про-
зореца", .Камъни", .двама", от-
къс от неизвестна нд11111?я, бележ-
ки за преработка на 11дили11та
.Змей1ю".

2. Трагедии II драм11: ,Зи·
дари"-nърва част от nтьро дей-
ствие, .З11дари"-края на първо и
начало на второ дейстние - ко-
ректура, "Зидари" - със стено-
графск11 бележ1"' на рещи?ора,
.Зидари" - друга реда1щия, пре-
вод 11а 'трагедията .Зидари" на
руски език от Валери Язвнцки,
под заrлавие • Строитс.?и ", драма-
та .Самодива" - първа редакция,
11ревод на драмата • С11мод11ва" на
руски от Аврам Рома11ов, драмцта
.Първите", бележки къ?1 отделни-
те страници на .Първите", драми-
те "Невеста Боряна" и • Змейнова
сватба", бележки t<ъм първо и

, второ действие на .Змейнова сват-
ба", драматична сцена .А денят
още свети в нощта", ,,К9сме"Г'' -
РЪКОПИ(! 01' пър110 деi\С'ГВИе,

а. Р а а к а з 11 и о ч е р ц и: • За
правда", .Защо не цъфнат nак
цве'Гята", .Дремки", .Сенки" - в
две редакции, .Епилог" - nосве-
те110 на .n. К. Яворову", очерк
,,Една" -щесl'а редакц11я, ,,В Гет-
симанската градина'', ,,Елмазът на
Саид бей".

4. Статии: ,,Толстой в Бълга-
рия", .Васил Оrефанич", стат11я
върху политическото положение в
Германия, • Стихията 11а х.удожни-
ка ", разни преводи на nиcaтel!ft на
немски, руски, полски, френс1(И,
сръбски езици.

П11с,ю от Дирею.111>1та 1Н1 печата
при Мин. на вьншните работи
юши 11 IO. Т. да участвува II де-
11егац11>па по 11з1·11аждан? диплома-
тическите отношения между Ру-
сия 11 България- 22 април Iii МdЙ

1914 г., част от nро1·рамата на ра-
дикалната 11арти11 за първия кон-
грес - наnиса11а от П. IO. Т.
8 '21 февр. I 9 I О 1·, апел на Съюза
на руските социалистf1-революцио-
нери за помощ на борещите се

срещу рускоти самодържав11е, nод-
писа11 от П. IO. Т. (без дата).

С11н11кн

Богучарски - ред. на в. • Рус-
к11е ведо111ос1'и", Юрий Балтруже11,
Хенрих Ибсен, 11роф. К. Klicнep -
немец, Олга l(обил1111ска - украин·
ска писателка, К. Рудановски -
ос11ободите.11ят 11<1 Е.11ена - 1877 г.,
Пе"Гкn IO. Тодоров в детски rодц,
ни, П, IO. т. 11 студецтск11те си ГQ•

ДИI\И 1894-1884, 11. IO. Т.-С'\'У·
ден'Г II Тулуаа, П. IO. т., 1iеон1111
С1,бев<1 11 руск11 студе11тн - еми,
грацтц, П. IO. Т,-1898 г., П. IO.
T,-1\i\ см1:,ртно легло - 14/27 фе,
вруари 1916 r., П. IO. Т. и Райна
П. Тодорова (с?,пругата му) -
1892 r., Петко fl Христо IO. Тодо•
рови - братя, в де1'ските и111 го-
д11н11, ГJ. IQ. Т. с Мария Феодо-
ро1Jна - c1,npy1·a на Максим Гор-
ки, във вилата .Мустамнкц" -
Финландия, П. IO. Т. с Яворов,
колективен портрет на Пенчо Сла-
вейков, П. К. Яворов, П. IO. То-
доров и Кр. Кръстев, Петко IO.
Тодоров с неизвестно лице, Нико-
ла и Мина IO. Тодоровн, Роза
Юр. Тодорова с дъщерн си Мина,
Юрдан Тодоров.

z:..

В музея „llетно и Пенчо
Славейкови" - София

окръжен държаке11 архив- Вра11а
Писмо от П. IO. Тодоров до

Найчо Цанов.

Лист'Qт е под редаkцията
ва п. лсевов
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