
ДИМИТЪР  

ЧОРБАДЖИЙСКИ -

ЧУДОМИР



Ако беше жив днес, Чудомир

щеше да бъде наричан не просто

писател, а с обобщаващото понятие

„артист“. Той е художник, завършил

Художествената академия.Историк-

краевед, дългогодишен директор на

местния музей в Казанлък. Но най-

вече е човек на словото, писател и

хуморист.



Димитър Чорбаджийски

Чудомир е роден на 
25.03.1890 година в малкото

китно селце Турия като

седмото от осем деца в 

семейството на Мария 

Дончева и хаджи Христо

Георгиев Чорбаджийски. 

Родната къща на Чудомир в с. Турия, Старозагорско

Част от рода Чорбаджийски 



Турийска река

Римският мост

Народно читалище 

„Чудомир“

Паметник на загиналите

във войните 1912 – 1918 

година от село Турия

с. ТУРИЯ



Родителите на Чудомир – Христо Георгиев Чорбаджийски и Мария Дончева 

През 1901 г. завършва началното си образование в родното си село Турия, а през

1904 г. – прогимназия в Казанлък. Намеренията на бащата на Димитър Чорбаджийски

са синът да стане офицер или търговец. Той обаче упорито се занимава с рисуване-

занимание, в което майка му го подкрепя.



«Във Военното училище приемаха само синове на богатите и въпреки че в село 

имахме голям двор, не ме признаха за дворянин и отказаха да ме приемат. За 

свещеник също не ме харесаха, въпреки че ядях блажно през пости и вече 

нарушавах някои от десетте божи заповеди. Тогава баща ми реши да ме направи

бакалин, но като се увери, че съм раздавал стоки повече на вересия и везните се 

наклонявали все в полза на клиента, отчаял се съвсем. Тогава реших да постъпя в 

Рисувалното училище…»

из  спомените на Чудомир



До 16-годишна възраст учи в старозагорската гимназия „Иван Вазов“.

През 1913 г. завършва четирите курса на Държавното художествено

училище в София (мобилизиран по време на Балканската война), но се

дипломира едва през 1919 г. във връзка с мобилизацията в Първата световна

война. Учебният процес го сближава с Георги Машев, който го запознава с Димчо

Дебелянов и Людмил Стоянов.

Георги Машев Димчо Дебелянов Людмил Стоянов



През 1921 г. се жени за своята колежка –

художничката Мара Нонова.

Мара Нонова-Чорбаджийска

(1895-1974г.)



В периода 1920 – 1932 г. Димитър Чорбаджийски работи като

гимназиален учител в Педагогическото училище в Казанлък.

Педагогическото училище в Казанлък

Чудомир сред колеги преподаватели в 

Педагогическото училище (1925г.)



През 1932 г. се налага Чудомир да напусне учителското си място (по онова време действа

закон, според който единият от семейните учителски двойки е трябвало да напусне

държавната работа). Чудомир е поканен да поддържа хумористичната страница на

вестник „Зора“. Тази дейност се изразява в изпращането на няколко разказа и карикатури

месечно и продължава до 1940 г., когато Чудомир пише писмо до главния редактор на

вестника, с което заявява оттеглянето си: „Настъпи период на преоценка на ценностите.

Не съм съгласен с политиката на в. „Зора“. Не съм доволен от постигнатото. Изобщо

гражданинът Димитър Чорбаджийски не може повече да понася твореца Чудомир.“[1]

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80#cite_note-:0-1


През 1929 – 1930 г. отива на специализация в Париж:

командирован е „да се запознае с методиката и

пропедевтиката“ по рисуване в парижките училища.

Престоява известно време и във Виена. През 1937 г.

пътува до Рим, Венеция и Римини.



От 1938 г. е член, а

по-късно и председател

на Върховния читалищен

съвет на читалище

«Искра» и директор на

Историко-етнографския

музей в Казанлък.

През 1966 г. става народен

представител в Петото народно

събрание от район Павел баня.

Става заслужил деятел на изкуството

през 1965 г., а на 23 май 1967 г.

получава званието народен деятел

на културата.



Няколко дни преди смъртта си Чудомир предава на Серафим Северняк свитък с листове –

„Драсканици в болницата. Там с привичното си чувство за хумор Чудомир отбелязва: 

„Стари и добри мои приятели и другари, не съм се съмнявал ни за минута, че няма сърдечно

да ме изпратите до „вечното ми жилище“, ако не вали дъжд.“. Една друга мисъл от същите

записки вероятно може да бъде свързана с неговия избран край: „След като ме оперираха,

доста време не можах да се обръсна и ми поникна бяла брада, та като се погледнах в

огледалото, бях приятно изненадан, че приличам на Хемингуей. Ех, да имах и пушката му...“.

Самоубива се на 26 декември 1967 г.

в София. Два дни по-късно

казанлъчани и хора, дошли от цяла

България, изпращат Чудомир в

последния му път. Погребват го по

негово желание в градинката пред

къщата му.

Посмъртната маска 

на Чудомир Гробът на Чудомир



ПСЕВДОНИМЪТ НА ПИСАТЕЛЯ

През юношеските си години получава своя прякор Чудомир, който по-късно

използва и като псевдоним. По думите на автора той и неговите връстници често

попадат на обявления за награда за информация, свързана с обявените за държавно

издирване дейци на ВМОРО Яне Сандански и Чудомир Кантарджиев. Между 

последния и младия Димитър е открита комична прилика, която пръв забелязва

неговият съселянин Дянко Фурнаджията и му прикачва прякора Чудомир.

Димитър Чорбаджийски е използвал и други псевдоними: Брей, Два пъти фан, 

Фанфан, Дели Димо, Ер малък, Ъ, Максим Гладний, Оскар Бум, Пилот, Мария 

Василева, Сечко-Бечко, Стрелец, Фанко Фтичката, Чанка-Чунга, Шлук и Яу, Яу, Ч., Чуд. и 

др.



Литературно-художествен музей „Чудомир“



Чудомир-писателят
Първите изяви на Чудомир в печата датират от 1907 г., когато негови карикатури и римувани

злободневки биват публикувани във всекидневника на Михалаки Георгиев „Балканска трибуна“;

после следват първите му фейлетони, разкази, епиграми, публикувани от списанията

„Барабан“, „Въртокъщник“, „Остен“, „Жило“, „Червен смях“, както и от вестниците „Слово“,

„Зора“, „Искра“ (Казанлък) и др. Чудомир придобива голяма популярност чрез кратките си

хумористични разкази – те не слизат от читалищните сцени, а книгите му за кратко време

претърпяват многобройни издания:

Не съм от тях (1935)

Нашенци (1936)

Аламинут (1938)

Кой както я нареди (1940)

Консул на Голо бърдо (1947)

Избрани произведения (1949, много преиздания)

Пестете ни времето! (1969)

Съчинения в 3 тома (1970)

Събрани съчинения в 6 тома (2013)

Юбилеен сборник „Чудомир и нашето съвремие“ (2015)

Произведенията на Чудомир са преведени на румънски, руски, словашки, сръбски, чешки и 

други езици.





„Никой не е по-силен от слабостите си.“

„Никоя порядъчна пчела не чака съвет от дървеницата как се събира мед.“

„Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата.“

„Няма лекарство за раждане или смърт, затова нека се порадваме на промеждутъка.“

„Писателят-хуморист често улеснява задачата на философа. Той спомага да разберем 

човешката природа по един приятен начин.“

„Прекалено дългата почивка е ръждясване.“

„Първата и най-лошата от всички измами е самоизмамата.“

„Хуморът ни откъсва от дребното, от всекидневното, позволява ни, като се надсмиваме над себе 

си, да се взрем по-дълбоко в себе си.“

„Щом пълзиш като червей, не се сърди, че са те настъпили.“

ЦИТАТИ  ОТ  ЧУДОМИР



„Даже и най-скъпият часовник има само 60 минути в час.“

„Една лъжа може да обиколи света, докато истината още си връзва обувките.“

„Една мъка ще занеса със себе си на оня свят — не можах да разбера тук, на земята, кое е 

ново и кое старо изкуство.“

„Идеите са като брадите — мъжът ги придобива, когато достигне зрелост.“

„Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говореха само това, което са добре 

премислили.“

„Каквото нареди дядо господ, това става. Решил един ден животът на Адама да не бъде

толкова дълъг и толкова щастлив и създал Ева.“

„Какъв духовен подем! Писателите станаха повече от читателите, ловците — повече от зайците

и рибарите — повече от рибите.“

„Мъжът започва да дири ум в жена си чак след като е опитал всичко друго у нея.“

„Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели 

нито веднъж.“



КРАЙ

Изготвил: група I, 10в клас

По проект: „Проектният метод – креативното бъдеще

на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”


